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 دیباچہ
 Principles of Islamic)" اصول فقہ"ی علیہ الرحمۃ کی تصنیف ہے۔ یہ زیر نظر کتاب امام شافع

Jursiprudence) اور  کے فن میں پہلی تصنیف ہے۔ امام صاحب نے یہ کتاب اپنے دور کے ایک گورنر

کی فرمائش پر اس کے لئے لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے نہ صرف اصول بیان  عالم عبدالرحٰمن بن مہدی

ن اصولوں کی وضاحت کے لئے بہت سے مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ کتاب کا اسلوب زیادہ تر کیے ہیں بلکہ ا

 مکالمے کی شکل میں ہے جس میں امام شافعی نے مختلف حضرات کے ساتھ اپنا مکالمہ نقل کیا ہے۔ 

اہ اس کتاب کا ترجمہ و تلخیص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کو اسالمی علوم سے آگ 

کیا جائے۔ امت مسلمہ کے جدید تعلیم یافتہ طبقے اور ہمارے قدیم دینی علوم میں ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو 

چکی ہے جس کے باعث ایک طرف ہمارا دینی طبقہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے طرز فکر سے نا آشنا ہے 

ے۔ چونکہ جدید طبقہ ہی اور دوسری طرف جدید طبقہ علوم دینیہ کو پرانے زمانے کی چیز سمجھتا ہ

یقی قیادت کے منصب پر فائز ہے اس وجہ سے معاشرہ عمالً دین اور دینی علوم ہمارے معاشروں کی حق

 سے دور ہوتا جا رہا ہے۔

میری عرصہ دراز سے یہ خواہش تھی کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کو اسالمی علوم سے روشناس کروایا  

تصانیف کو انہی کی زبان اور اسلوب میں پیش کیا جائے تاکہ جدید جائے۔ اسالمی علوم کی معرکۃ اآلرا 

اور قدیم کے مابین اس خلیج کو پر کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ جدید تعلیم یافتہ افراد کو یہ بتانے کی 

ضرورت ہے کہ اسالمی علوم محض دیو ماالئی داستانیں نہیں ہیں بلکہ یہ اعلی درجے کی کاوشوں کے 

 ے پیچھے امت مسلمہ کے ذہین ترین افراد کی علمی و عقلی کاوشیں موجود ہیں۔نتائج ہیں جن ک

یر شمس کا شکر گزار زع محمداس کتاب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے میں اپنے استاذ  

ہوں جن سے اس کتاب کے مندرجات کے بارے میں میں نے متعدد نشستوں میں مکالمہ کیا اور ان کی 

۔ اس کتاب کو ایڈٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والے مصری عالم شیخ احمد راہنمائی حاصل کی

شکر گزار ہوں جن کے ایڈٹ کردہ نسخے کی بنیاد پر یہ ترجمہ ہو سکا۔ بھی میں محمد شاکر صاحب کا 

عراقی عالم ماجد خدوری صاحب بھی شکریے کے مستحق ہیں جن کے انگریزی ترجمے سے اس کتاب 

جھے بہت مدد ملی۔ اہل علم سے میری گزارش ہے کہ اگر انہیں ترجمے و تلخیص میں کو سمجھنے میں م

 کوئی غلطی نظر آئے تو مطلع فرما کر عند ہللا ماجور ہوں۔

 :اس کتاب کو جدید سانچے میں ڈھالنے کے لئے یہ اقدامات کیے گئے ہیں

  کی آسان اردو میں منتقل عام بول چال قدیم علوم کی پیچیدہ زبان کی بجائے کو کے مندرجات کتاب

 کیا گیا ہے۔

  کی اصول حدیث، اصول فقہ اور فقہ کی پیچیدہ اصطالحوں کی جگہ عام فہم زبان استعمال کرنے

، وہاں ان کی وضاحت نوٹس کے ضروری تھا کوشش کی گئی ہے۔ جہاں اصطالحات کا استعمال

 ذریعے کی گئی ہے۔

 ے لئے وضاحتی نوٹس کی ضرورت بہت سے مقامات پر کتاب کے مندرجات کو سمجھنے ک

 محسوس ہوئی جو فراہم کر دیے گئے ہیں۔

  کو مناسب فارمیٹنگ کے ذریعے کے عنوانات اور ذیلی عنوانات امام شافعی کے دور میں کتاب

کو سمجھنے میں  (Organization)علیحدہ کرنے کا رواج نہ تھا جس کی وجہ سے کتاب کے نظم 

حب نے انگریزی ترجمے میں کتاب کو منظم کرنے کی جو دقت پیش آتی تھی۔ ماجد خدوری صا

کوشش کی تھی اسے میں نے اردو ترجمے میں آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید عنوانات قائم کیے 

 ہیں اور کتاب کے ابواب کی ترتیب کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔

 کے شروع میں  اصول فقہ کے فن کے تعارف، ارتقاء اور تاریخ سے متعلق ایک مقدمہ اس کتاب
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 شامل کر دیا گیا ہے۔

  یہ کتاب بنیادی طور پر اصول فقہ کی ہے لیکن ان اصولوں کی مثالیں پیش کرنے کی وجہ سے

مثالوں سے تفصیلی کتاب خاصی طویل ہو گئی ہے۔ میں نے کتاب کے ہر حصے کے آغاز میں 

ان  ہے۔اجتناب کرتے ہوئے صرف اور صرف اصولوں کا خالصہ پیش کرنے کی کوشش کی 

 اصولوں کا خالصہ مقدمے میں بھی پیش کر دیا گیا ہے۔

یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہے، اس کا اندازہ آپ کے تاثرات سے ہو گا۔ اگر آپ کو اس کتاب میں کوئی 

خوبی نظر آئے تو یہ صرف اور صرف ہللا تعالی کے کرم اور میرے اساتذہ کی محنت ہے اور اگر کوئی 

 میری کم علمی اور کم فہمی پر محمول کیجیے۔غلطی نظر آئے تو اسے 

 

 

 محمد مبشر نذیر

December 2007 
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 (از مترجم) مقدمہ

 اصول فقہ کیا ہے؟

صلی ہللا  کا تنہا ماخذ رسول ہللا نیاب دختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ  یبات پر پور اس

سے عطا  قوںیدو طر نید ںینے ہم علیہ وسلمصلی ہللا اکرم  یذات واال صفات ہے۔ حضور نب یک علیہ وسلم

وٰالہ صلی ہللا علیہ حضور  یہے اور دوسر دیکا براہ راست کالم جو قرآن مج یٰ ہللا تعال کیا: ہے ایفرما

  سنت مبارکہ۔ یک وسلم

جب کوئی معاشرہ مذہب کو اپنے قانون کا ماخذ بنا لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں علم فقہ وجود پذیر  

فقہ، دین کے بنیادی ماخذوں سے حاصل شدہ قوانین کے ذخیرے کا نام ہے۔ چونکہ دین اسالم علم  ہوتا ہے۔

میں قانون کا ماخذ قرآن مجید اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت ہے اس وجہ سے تمام قوانین 

روع کیا جائے تو اس انہی سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ جب قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی کا عمل ش

 :کے نتیجے میں متعدد سواالت پیدا ہو جاتے ہیں

 قرآن مجید کو کیسے سمجھا جائے؟ 

 قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ 

 سنت کو سمجھنے کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ 

 سنت کہاں سے اخذ کی جائے گی؟ 

 قرآن اور سنت کا باہمی تعلق کیا ہے؟ 

 جید، سنت اور حدیث میں سے کس ماخذ کو دین کا بنیادی اور کس ماخذ کو ثانوی ماخذ قرار قرآن م

 دیا جائے؟

  رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے مروی احادیث کو کیسے سمجھا جائے گا اور ان سے سنت

 کو کیسے اخذ کیا جائے گا؟

 ختالف نظر آئے یا دو احادیث میں اگر قرآن مجید کی کسی آیت اور کسی حدیث میں بظاہر کوئی ا

ایک دوسرے سے بظاہر اختالف نظر آئے تو اس اختالف کو دور کرنے کے لئے کیا طریقہ اختیار 

 کیا جائے گا؟

ان سوالوں کا جواب دینے کے لئے جو فن وجود پذیر ہوتا ہے، اسے اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ اصول فقہ کی 

 :تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے

لفقة کلمة مرکبة من کلمتني، يقصد منها جمموعة القواعد و القوانني الکلية التی ينبنی عليها استنباط االحکام اصول ا
الدکتور ) ۔هبذا املفهوم يعترب قانون الفکر االسالمی، و معيار االستنباط الصحيح ھوو  ۔الفقهية من االدلة الشرعية

 (مطبع دارالشروق، جدہ ۸۱دراسۃ تحلیلیۃ نقدیۃ۔ ص : عبدالوہاب ابراہیم ابو سلیمان، الفکر االصولی
دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے قوانین اور قواعد و ضوابط کا مجموعہ جس " اصول فقہ"

فکر اسالمی "کی بنیاد پر شرعی دالئل سے قانونی احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس مفہوم میں اس کا مطلب 

 کو صحیح طور پر اخذ کرنے کا معیار ہے۔ ہے اور یہی احکام " کا قانون

 :ایک اور صاحب علم لکھتے ہیں

The science of Source Methodology in Islamic Jurisprudence Usul al Fiqh has been 

defined as the aggregate, considered per se, of legal proofs and evidence that, when 

studied properly, will lead either to certain knowledge of a Shari'ah ruling or to at 

least a reasonable assumption concerning the same; the manner by which such 

proofs are adduced, and the status of the adducer. (اصول الفقہ  ،یڈاکٹر طہ جابر العلوان

(2باب  ،یاالسالم  
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اسالمی فقہ کے ماخذوں سے قوانین اخذ کرنے کے علم کی تعریف اس طرح کی جا سکتی اصول فقہ یعنی 

ہے کہ یہ قانون کے ثبوت کے حصول کا ایسا مجموعہ ہے جس کا اگر صحیح طور پر مطالعہ کی جائے 

تو اس کی بنیاد پر شریعت کے کسی حکم کا واضح طور پر تعین کیا جا سکتا ہے یا کم از کم ایک قابل 

حد تک شریعت کے کسی حکم کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ اس طریقے کا نام ہے قبول 

جس کی بنیاد پر یہ ثبوت اکٹھا کیا جاتا ہے اور اسی سے ثبوت اکٹھا کرنے والے کی حیثیت کا تعین کیا 

 جاتا ہے۔ 

 اصول فقہ کا موضوع

ہیں۔ اصول فقہ کےبعض اصولوں کا ماخذ  اصول فقہ کے یہ اصول عقل عام کی روشنی میں اخذ کیے گئے

کا فن ہے جس کے اصول بھی عقل عام کی روشنی میں اخذ کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کا " اصول حدیث"

کے فن سے اخذ " اصول تفسیر"تعلق بالخصوص حدیث سے ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے متعلق اصول، 

 :موضوعات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کیے جاتے ہیں۔ اصول فقہ کا موضوع میں عام طور پر ان

 قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول 

 زبان و بیان کے اصول 

 حالل و حرام سے متعلق احکام معلوم کرنے کا طریق کار 

 دین کے عمومی اور خصوصی نوعیت کے احکامات کے تعین کا طریق کار 

  ادی طور پر اصول یہ تمام مباحث بنی)دین کے ناسخ و منسوخ احکامات کے تعین کا طریق کار

 (تفسیر کے فن کا حصہ ہیں لیکن ان کے بنیادی مباحث اصول فقہ میں بھی بیان کیے جاتے ہیں۔

 رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت اور حدیث کو سمجھنے کا طریق کار 

 ن رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے روایت کردہ احادیث کو پرکھنے اور ان کی چھان بی

یہ بالعموم علم اصول حدیث کا موضوع ہے لیکن اس کے بنیادی مباحث )کرنے کا طریق کار 

 (اصول فقہ میں بھی بیان کیے جاتے ہیں۔

  کے ذریعے بنائے گئے قوانین کی حیثیت( امت کے اتفاق رائے)اجماع 

 قیاس و اجتہاد کا طریق کار 

 اختالف رائے سے متعلق اصول 

 ارتقاءتاریخی کا کے فن اصول فقہ 

 60H) -(0عہد رسالت و صحابہ کرام کا دور اول

چونکہ اصول فقہ کے علم کا انحصار بنیادی طور پر علم فقہ ہی پر ہے اس وجہ سے اصول فقہ کا ارتقاء، 

فقہ کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہی ہوا۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم ہللا تعالی کی وحی کی بنیاد پر دینی 

ی فرماتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وحی سے کوئی حکم نہ ملنے کی صورت میں آپ اجتہاد احکام جار

فرماتے۔ بعد میں ہللا تعالی کی جانب سے بذریعہ وحی اس اجتہاد کی توثیق کر دی جاتی یا اگر کسی تغیر و 

 تبدل کی ضرورت پیش آتی تو اس بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے رہنمائی فراہم کر دی جاتی۔

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب میں بہت سے ایسے تھے جو آپ کی حیات  

دینا شروع کر چکے تھے۔ ظاہر ہے ایسا حضور کی ( دینی معامالت میں ماہرانہ رائے)طیبہ ہی میں فتوی 

ئشہ، عبدالرحٰمن بن عوف، اجازت کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ ان صحابہ میں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عا

عبدہللا بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو موسی اشعری رضی ہللا عنہم کے فتاوی 

مشہور ہیں۔ ان کے فتوی دینے کا طریق کار یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی صورت حال پیش کی 

لہ وسلم کے سامنے پیش آ جانے والی صورتحال سے جاتی تو وہ اس کا موازنہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ واٰ 

 کرتے اور ان میں مشابہت کی بنیاد پر حضور کے فیصلے کی بنیاد پر اپنا فیصلہ سنا دیتے۔ 
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خالفت راشدہ کے دور میں بھی یہی طریق کار جاری رہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی ہللا عنہ کے بارے  

ہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی مقدمہ الیا جاتا تو سب میں حضرت میمون بن مہران رضی ہللا عنہ ک

سے پہلے آپ قرآن میں دیکھتے۔ اگر اس صورتحال سے متعلق کوئی حکم آپ کو ملتا تو آپ اس کے 

مطابق فیصلہ کر دیتے۔ اگر قرآن سے کوئی واضح حکم نہ ملتا تو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے 

رماتے۔ اگر اس میں بھی کوئی بات نہ ملتی تو صحابہ کے اہل علم کو سابق فیصلوں کی طرف رجوع ف

کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتے۔ اگر صحابہ ( اجماع)جمع کر کے ان کی رائے لیتے اور ان کے اتفاق رائے 

شاہ  )۔کے اہل علم میں کسی معاملے میں اتفاق رائے نہ ہو پاتا تو پھر آپ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر دیتے

عہد صدیقی کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں قانون سازی اجماع  (84، حجۃ ہللا البالغہ، باب ولی ہللا

 اور قیاس کا استعمال کافی بڑے پیمانے پر کیا گیا۔

سیدنا عمر رضی ہللا عنہ کے دور میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ آپ کے دور کی خصوصیت  

ے میں غور و فکر کرنے کے لئے مجتہد صحابہ کی ایک غیر رسمی کمیٹی یہ ہے کہ آپ نے ہر اہم مسئل

بنائی جس میں اجتماعی طور پر غور و فکر کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اس کمیٹی 

کے اکثر فیصلے اجماع کے ذریعے طے پاتے۔ سیدنا عثمان اور علی رضی ہللا عنہما کے دور میں بھی 

ہا۔ یہ دونوں حضرات سیدنا عمر رضی ہللا عنہ کے دور میں مشاورتی کمیٹی کے اہم یہی طریق کار رائج ر

ترین رکن تھے۔ اپنے دور خالفت میں انہوں نے بھی اسی طریق کار پر عمل کیا۔ فقہ سیدنا علی رضی ہللا 

پ عنہ کا خاص میدان تھا۔ آپ نے عدالتی معامالت میں بہت سے فیصلے جاری فرمائے جن کی بنیاد پر آ

 کے فتاوی کی ایک ضخیم کتاب تیار کی جا سکتی ہے۔

حکومت سے ہٹ کر انفرادی طور پر بھی بہت سے صحابہ کرام رضی ہللا عنہم لوگوں کی تعلیم و  

تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں فقہی اور قانونی معامالت میں فتاوی جاری کیا کرتے تھے۔ یہ فتاوی اگرچہ 

پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے اجتہادات کی پیروی کرتے۔ سیدنا عمر قانون نہ تھے لیکن لوگ ان صحابہ 

اور عثمان رضی ہللا عنہم کے دور میں بہت سے صحابہ مفتوحہ ممالک میں پھیل گئے اور مقامی آبادی 

کو دین کی تعلیم دینے لگے۔ یہ حضرات لوگوں کے سواالت کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتے 

 :ے۔ اس دور پر تبصرہ کرتے ہوئے شاہ ولی ہللا دہلوی لکھتے ہیںاور فتاوی جاری کرت

فرای کل صحابی ما یسرہ ہللا لہ من عبادتہ و فتاواہ و اقضیتہ، فحفظا و عقال و عرف لکل شییء وجھا من 

قبل حفوف القرائن بہ فحمل بعضھا علی االباحہ و بعضھا علی النسخ، المارات و قرائن کانت کافیۃ عندہ، و 

ن العمدۃ عندھم اال وجدان االطمئنان و الثلج من غیر التفات الی طرق االستدالل، کما تری االعراب لم یک

 یفھمون مقصود الکالم فیما بینھم و تثلج صدروھم بالتصریح و التلویح و االبما من حیث ال یشعرون۔

مقتدی ناحیۃ من  و انقضی عصرہ الکریم و ھم علی ذلک، ثم انھم تفرقوا فی البالد، و صار کل واحد

النواحی، فکثرت الوقائع و دارت المسائل، فاستفتوا فیھا، فاجاب کل واحد حسبما حفظہ او استنبط، و ان لم 

یجد فیما حفظہ او استنبط ما یصلح للجواب اجتھد برایہ، و عرف العلۃ التی ادار رسول ہللا صلی ہللا علیہ 

ما و جدھا ال یالو جھدا فی موافقۃ غرضہ علیہ الصلوۃ وسلم علیھا الحکم فی منصوصاتہ، فطرد الحکم حیث

 (82شاہ ولی ہللا، حجۃ ہللا البالغہ، باب ) والسالم۔

ہر صحابی نے اپنی سہولت کے مطابق رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی عبادت، فتاوی اور عدالتی 

قرائن کی بنیاد پر آپ کے ہر قول و فعل فیصلوں کو دیکھا، سمجھا اور انہیں یاد کر لیا۔ انہوں نے شواہد و 

کی وجہ بھی معلوم کر لی۔ انہوں نے بعض امور کے جائز اور بعض کے منسوخ ہونے کا تعین بھی کر 

طریق استدالل سے زیادہ تھی۔ جیسا کہ آپ ( موجودہ دور کے)لیا۔ ان کے نزدیک قلبی اطمینان کی اہمیت 

م عرب کے واضح جملوں اور اشارات سے بات کو سمجھ عرب دیہاتیوں کو دیکھتے ہیں کہ کہ وہ کال

لیتے ہیں اور انہیں اس پر مکمل اطمینان بھی حاصل ہو جاتا ہے حاالنکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ اطمینان 

 کیسے حاصل ہوا ہے۔

اس کے بعد حضور کا مبارک دور گزر گیا اور صحابہ کرام مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ ان میں سے 

چونکہ ملک بہت پھیل گیا تھا )اپنے شہر کے لوگوں کے لئے راہنما کی حیثیت اختیار کر گیا۔  ہر صحابی

دریافت کرنے کی ( دینی امور)کثیر تعداد میں واقعات پیش آنے لگے اور لوگوں کو ( اس وجہ سے

ضرورت محسوس ہونے لگی۔ صحابہ کرام اپنے حافظے اور استنباط کی بنیاد پر ان سوالوں کے جواب 

دیتے اور اگر انہیں اپنے محفوظ علم یا استنباط میں سے اس کا جواب نہ ملتا تو وہ اپنی رائے سے اجتہاد 



 Australian Islamic Library [امام شافعی کی کتاب الرسالہ کا اردو ترجمہ]

 

www.australianislamiclibrary.org Page 9 
 

کو جاننے کی کوشش ( علتوں)کرتے۔ وہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے واضح احکام کی وجوہات 

لیہ وٰالہ وسلم کے مقصد کے نظر آتی، وہ حضور صلی ہللا ع( علت)کیا کرتے تھے۔ جہاں انہیں وہی وجہ 

 مطابق اس پر حکم لگا دیا کرتے تھے۔

  90H) -(60صحابہ کرام کا دوسرا دور

جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بڑی عمر کے صحابہ جنہوں نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے 

چلے گئے۔ اس وقت تک ارشادات، افعال اور فیصلوں کا براہ راست مشاہدہ کیا تھا، دنیا سے رخصت ہوتے 

ان صحابہ کے تربیت یافتہ صحابہ اور تابعین کی بڑی جماعت تیار ہو چکی تھی۔ یہ ان صحابہ کا دور تھا 

جو عہد رسالت میں ابھی کم عمر تھے۔ ان صحابہ میں سیدنا عبدہللا بن عباس رضی ہللا عنہما ایک 

وسلم کے قریبی صحابہ جیسے سیدنا عمر  خصوصی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ

اور زید بن ثابت رضی ہللا عنہما کے شاگرد تھے۔ اس دور میں کچھ سیاسی اور مذہبی فتنوں نے جنم لیا 

جس کے باعث دینی معامالت سے متعلق بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے۔ اس دور کی چیدہ چیدہ خصوصیات یہ 

 :ہیں

  غور و فکر کا سلسلہ جاری رہا۔اہل علم کے ہاں قرآن اور حدیث میں 

  احادیث کی نشر و اشاعت کا کام تیز ہوا۔ تابعین میں یہ شوق شدت اختیار کر گیا کہ چونکہ ہم

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، اس وجہ سے آپ کی باتوں کو ہم 

 جس حد تک سن اور سمجھ سکتے ہیں، اس کی کوشش کریں۔

 ر مذہبی مسائل کے باعث احادیث وضع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے اہل سیاسی او

علم کے ہاں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ احادیث کی چھان بین ایک نہایت ہی ضروری کام 

 ہے۔

  فقہاء صحابہ کے مختلف شہروں میں پھیل جانے کے باعث اجماع عملی طور پر ممکن نہ رہا۔ اب

لماء کے درمیان تو ممکن تھا لیکن پورے عالم اسالم کی سطح پر ایسا کرنا اجماع ایک شہر کے ع

 ممکن نہ تھا۔

 150H)-(90تابعین کا دور 

تک صحابہ کرام رضی ہللا عنہم دنیا سے رخصت ( ء730لگ بھگ )پہلی صدی ہجری کے آخری عشرے 

ن ابو عبدہللا رضی ہللا عنہم ہو چکے تھے۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی، انس بن مالک اور عامر بن واثلہ ب

آخر میں وفات پانے والے صحابہ ہیں۔ اب تابعین کا دور تھا۔ اس دور میں صحابہ کرام رضی ہللا عنہم کے 

تربیت یافتہ افراد کثرت سے موجود تھے۔ ان میں نافع مولی ابن عمر، عکرمہ مولی ابن عباس، مکہ کے 

کے یحیی بن کثیر، کوفہ کے ابراہیم النخعی، بصرہ کے عطاء بن رباح، یمن کے طاؤس بن کیسان، یمامہ 

حسن بصری اور ابن سیرین، خراسان کے عطاء الخراسانی، اور مدینہ کے سعید بن مسیب اور عمر بن 

 :کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ شاہ ولی ہللا لکھتے ہیں( رحمھم ہللا)عبدالعزیز 

ذ عنھم التابعون کذلک، کل واحد ما تیسر لہ، فحفظ ما اصحاب النبی صلی ہللا علیہ وسلم و اخفاختلفت مذاہب 

سمع من حدیث رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم و مذاھب الصحابہ و عقلھا، و جمع المختلف علی ما تیسر لہ، 

و رجح بعض االقوال علی بعض ۔۔۔۔۔۔فعند ذلک صار لکل عالم من علماء التابعین مذھب علی حیالہ فانتصب 

مثل سعید بن المسیب و سالم بن عبدہللا بن عمر فی المدینۃ، و بعدھما الزھری و القاضی فی کل بلد امام، 

یحیی بن سعید و ربیعۃ بن عبدالرحٰمن فیھا، و عطاء بن ابی رباح بمکۃ، و ابراھیم النخعی و الشعبی بالکوفۃ، 

اکبادا الی علومھم  و الحسن البصری بالبصرۃ، و طاؤس بن کیسان بالیمن، و مکحول بالشام، فاظما ہللا

 (82شاہ ولی ہللا، حجۃ ہللا البالغہ، باب )فرغبوا فیھا، و اخذوا عنھم الحدیث و فتاوی الصحابۃ و اقاویلھم۔ 

نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے اصحاب کے نقطہ ہائے نظر میں اختالف پیدا ہو گیا اور تابعین نے حسب 

نہوں نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی احادیث اور توفیق ان کے علوم کو ان سے اخذ کر لیا۔ ا

صحابہ کرام کے نقطہ ہائے نظر کو سنا اور سمجھا۔ اس کے بعد انہوں نے اختالفی مسائل کو اکٹھا کیا 

اور ان میں سے بعض نقطہ ہائے نظر کو ترجیح دی۔۔۔۔۔ اس طرح ہر تابعی نے اپنے علم کی بنیاد پر ایک 
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بن گیا۔ مثال کے طور پر مدینہ ( لیڈر)ر کر لیا اور ان میں سے ہر ایک کسی شہر کا امام نقطہ نظر اختیا

میں سعید بن المسیب اور سالم بن عبدہللا بن عمر اور ان کے بعد زہری، قاضی یحیی بن سعید اور ربیعۃ بن 

میں حسن بصری، عبدالرحٰمن، مکہ میں عطاء بن ابی رباح، کوفہ میں شعبی اور ابراہیم النخعی، بصرہ 

یمن میں طاؤس بن کیسان، شام میں مکحول۔ ہللا تعالی نے لوگوں کے دل میں علوم کا شوق پیدا کر دیا تھا، 

اس وجہ سے لوگ ان اہل علم کی طرف راغب ہو گئے اور ان سے حدیث اور صحابہ کے نقطہ ہائے نظر 

 اور آراء حاصل کرنے لگے۔

 علیہ وٰالہ وسلم کی احادیث کے ریکارڈ کو محفوظ کیا بلکہ اس تابعین نے نہ صرف رسول ہللا صلی ہللا 

کے ساتھ ساتھ ہر شاگرد نے اپنے استاذ صحابی کے عدالتی فیصلوں اور فقہی آراء کو محفوظ کرنے کا 

اہتمام بھی کیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی ہللا عنہ نے اپنے دور حکومت میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ 

م کے فیصلوں اور احادیث کو محفوظ کرنے کا سرکاری حکم جاری کیا اور فتوی دینے کا اختیار وٰالہ وسل

 :اہل علم تک ہی محدود کیا۔ آپ ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم االنصاری کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں

بھیج دیجیے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی جو حدیث بھی آپ کو ملے، اسے لکھ کر مجھے "

 "کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اہل علم کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ضائع نہ ہو جائے۔

 225H)-(150تبع تابعین کا دور 

کے آس پاس ختم ہوا۔ اپنے دور میں تابعین کے اہل علم ( ء780تقریباً )ہجری  150تابعین کا دور کم و بیش 

تیار کر چکے تھے۔ یہ حضرات تبع تابعین کہالتے ہیں۔ اس وقت تک اگلی نسل میں کثیر تعداد میں عالم 

اصول فقہ کے قواعد اور قوانین پر اگرچہ مملکت اسالمیہ کے مختلف شہروں میں عمل کیا جا رہا تھا لیکن 

 انہیں باضابطہ طور پر تحریر نہیں کیا گیا تھا۔ 

وچستان سے لے کر مراکش تک پھیل یہ دور فقہ کے مشہور ائمہ کا دور تھا۔ مملکت اسالمی اب بل 

چکی تھی۔ حکمران اپنے پیشروؤں کی طرح اس درجے کے اخالقی معیار پر نہ رہے تھے کہ ان سے 

دینی معامالت میں راہنمائی حاصل کی جاتی۔ اس وقت یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس عظیم 

ا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کا مجموعہ تیار کی (Codified Law)سلطنت کے لئے مدون قانون 

حکومت کی طرف سے ایک باضابطہ ادارہ بنایا جاتا جس میں پوری امت کے اہل علم کو اکٹھا کیا جاتا اور 

یہ سب حضرات مل کر قانون سازی کرتے لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس وقت دنیا کی قانونی تاریخ کا عجیب و 

ں اہل علم نے قرآن و سنت اور صحابہ و تابعین کی فقہی آراء غریب واقعہ پیش آیا کہ مختلف شہروں می

 اور قانونی فیصلوں کی بنیاد پر پرائیویٹ قانون ساز مجالس بنانا شروع کر دیں۔

اس دور میں نقل و حمل اور ابالغ کے ذرائع اتنے ترقی یافتہ نہ تھے کہ مختلف شہروں کے اہل علم  

ہ سے ہر شہر کے رہنے والوں نے اپنے شہر کے صحابہ و ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے۔ اس وج

تابعین کے پھیالئے ہوئے علم، جس میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین 

 کے فقہا کے اجتہادات شامل تھے، کی پیروی شروع کر دی۔ 

کتب فکر وجود پذیر ہوا۔ انہوں نے مدینہ کے کا م (ھ179وفات )اہل مدینہ میں امام مالک رحمۃ ہللا علیہ  

فقہاء صحابہ سیدنا عمر، ابن عمر، عائشہ، عبدہللا بن عباس اور زید بن ثابت رضی ہللا عنہم اور فقہا تابعین 

وفات )، عطاء بن یسار (ھ106وفات )، سالم (ھ94وفات )، عروہ بن زبیر (ھ93وفات )و تبع تابعین سعید بن مسیب 

، (ھ124وفات )، ابن شہاب زہری (ھ99وفات )، عبیدہللا بن عبدہللا (ھ103وفات )محمد بن ابوبکر  ، قاسم بن(ھ103

رحمۃ ہللا علیہم کے  (ھ136وفات )، ربیعۃ الرائے (ھ136وفات )، زید بن اسلم (ھ143وفات )یحیی بن سعد 

 اجتہادات کی بنیاد پر قانون سازی کا عمل شروع کیا۔ 

کا  (ھ150وفات )مل کوفہ میں بھی جاری تھا۔ یہاں امام ابوحنیفہ رحمۃ ہللا علیہ اسی دور میں بالکل یہی ع 

مکتب فکر بعینیہ یہی کام کر رہا تھا۔ انہوں نے کوفہ میں قیام پذیر ہو جانے والے فقہاء صحابہ سیدنا عبدہللا 

، (ھ104وفات )ی ، شعب(ھ77وفات )بن مسعود اور علی رضی ہللا عنہما اور فقہا تابعین جیسے قاضی شریح 

 رحمۃ ہللا علیہم کے اجتہادات کی بنیاد پر قانون سازی کا عمل جاری رکھا۔  (ھ96وفات )ابراہیم نخعی 
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اس دور سے پہلے فن تحریر موجود تھا اور قرآن مجید کو باقاعدہ لکھ کر اس کی نشر و اشاعت کی جا  

ا تھا۔ جن لوگوں نے احادیث کو باقاعدہ لکھا چکی تھی لیکن احادیث کو لکھ کر پھیالنے کا سلسلہ عام نہ ہو

تھا، اس کی حیثیت بھی شائع شدہ کتاب کی بجائے ذاتی ڈائری کی تھی۔ احادیث کو باقاعدہ مدون کر کے 

پھیالنے کا سلسلہ اس دور میں شروع ہوا اور امام مالک کی موطاء اس دور کی کتاب ہے جو آج بھی 

، (ھ196وفات )، ابن عینیہ (ھ150وفات )، ابن جریج (ھ158وفات )ابی ذئب پوری دنیا میں شائع ہو رہی ہے۔ ابن 

 کی کتب کا سراغ بھی ملتا ہے۔ (ھ160وفات )، اور ربیع بن صبیح (ھ161وفات )سفیان ثوری 

 (ھ148وفات ) اور امام جعفر صادق  (ھ120وفات ) کے شاگرد حماد  ینخع می، جو کہ ابراہ فہیامام ابوحن 

پر  ادوںیبن یجو قرآن و سنت ک یتھ میٹ کیافراد پر مشتمل ا سیچال باً یتقر یشاگرد تھے، کرحمہم ہللا کے 

زبان، شعر و ادب،  ںیشامل تھے جن م ماہرینہر شعبے کے  ںیم می۔ اس ٹیتھ یکا کام کر رہ یقانون ساز

بحث  یلیتفصتھے۔ ہر سوال پر   اںینما نی، فلسفے ہر علم کے ماہر استیتجارت ، س ث،یلغت، گرامر، حد

امام صاحب نے خود تو فقہ اور اصول فقہ پر کوئی کتاب نہیں  جاتا۔ ایاور پھر نتائج کو مرتب کر ل یہوت

لکھی لیکن ان کے فیصلوں کو ان کے شاگردوں بالخصوص امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی 

یگر اہل علم جیسے سفیان ثوری، اوزاعی، علیہما الرحمۃ نے مدون کیا۔ امام ابوحنیفہ اور مالک کے عالوہ د

لیث بن سعد علیہم الرحمۃ یہی کام کر رہے تھے لیکن ان کے فقہ کو وہ فروغ حاصل نہ ہو سکا جو حنفی 

اور مالکی فقہ کو ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہارون رشید کے دور میں حنفی فقہ کو مملکت اسالمی 

 فقہ کو سپین کی مسلم حکومت نے اپنا قانون بنا دیا۔کا قانون بنا دیا گیا اور مالکی 

یہ دونوں کام ان بزرگوں کی وفات کے بعد بعد ہوئے ورنہ ان اہل علم کی وسعت نظری کا یہ عالم تھا  

کہ وہ اپنے فتاوی اور آرا کو حتمی نہ سمجھتے تھے بلکہ اپنے سے مختلف رائے کو بھی خندہ پیشانی 

فہ اور مالک کی زندگی میں انہیں متعدد مرتبہ حکومت کی طرف سے یہ پیش سے سنا کرتے۔ امام ابو حنی

 کش ہوئی کہ ان کے فقہ کو مملکت کا قانون بنا دیا جائے لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔

دین کے بنیادی ماخذوں سے متعلق ان اہل علم میں کوئی اختالف نہ تھا۔ یہ سب کے سب ہی قرآن اور  

ادی ماخذ مانتے تھے۔ بنیادی ماخذوں کے عالوہ ثانوی مآخذ کے بارے میں ان حضرات سنت کو دین کا بنی

میں کچھ اختالف رائے تھا۔ جیسا کہ امام مالک اہل مدینہ کے عمل کو بہت اہمیت دیتے تھے اور امام 

 ابوحنیفہ استحسان اور عرف و عادت کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ 

 اہل الرائے اور اہل الحدیث

کا تھا  (Rationalists)ور میں فقہاء باقاعدہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ اہل الرائے بعد کے د

کا۔ اہل الرائے زیادہ تر عراق میں پھیلے جبکہ اہل الحدیث کو  (Traditionalists)جبکہ دوسرا اہل الحدیث 

ہ اہمیت دیتے اور اہل الحدیث، حجاز کے عالقے میں فروغ حاصل ہوا۔ اہل الرائے قیاس اور اجتہاد کو زیاد

 روایات کو۔ 

سب حضرات  ہیتھا۔  ںیاختالف موجود نہ یکا کوئ تینوع یاساس ںیجائے تو ان ائمہ م ایاگر غور ک 

تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ بعض ائمہ  تےیکا ماخذ قرار د نیکو د یوسلم ہوٰالہ  ہیہللا عل یرسول ہللا صل

 وسرےتھے، د تےید تیومات کے حصول کے جن ذرائع کو کم اہموسلم سے معل ہیہللا عل یحضور صل

اہل الرائے اس بات کے قائل تھے کہ اگر کوئی حدیث رسول ہللا صلی ہللا تھے۔  تےید تیاہم ادہیز ںیانہ

علیہ وٰالہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو اپنے قیاس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اہل الحدیث اس بات 

مانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نت نئے پیدا ہونے والے مسائل میں قرآن و سنت کے کے قائل تھے کہ ز

 ساتھ ساتھ عقل اور قیاس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔

سب  ہیاگر اہل الرائے اور اہل الحدیث کے اختالف کی بنیادی وجہ مختلف عالقوں میں رہنا ہے۔  

مختلف مسائل پر مکالمہ کرنا ان  ںیالزماً آپس م ہوتے تو ںیشہر م یہ کیزمانے اور ا یہ کیحضرات ا

 کنیل ،یہوئ یمالقات بھ رتبہآدھ م کیا انیاور مالک کے درم فہیکے لئے ممکن ہوتا۔ اگرچہ امام ابوحن

دوسری  فہرست پر مکالمہ کرنا ممکن نہ تھا۔ لیطو کیا یمسائل ک ںیمالقاتوں م کیچند ا کیظاہر ہے ا
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اور سیاسی گروہوں کی چپقلش کا مرکز بنا رہا اور ہر گروہ نے اپنے  طرف چونکہ عراق مختلف فرقوں

نظریات کے حق میں جعلی حدیثیں ایجاد کر کے پھیالنا شروع کر دیں، اس وجہ سے اہل الرائے کے ہاں 

 حدیث کو قبول کرنے میں زیادہ احتیاط برتی جانے لگی۔ 

رائے کے باوجود وقت کے ساتھ ساتھ ان اہل الرائے اور اہل الحدیث میں اساسی نوعیت کے اتفاق  

گروہوں کے اختالفات میں شدت پیدا ہو گئی اور ہر ایک اپنے اپنے مسلک میں شدت برتنے لگا۔ بعض 

شدت پسند اہل الرائے، اہل الحدیث پر روایت پسند اور کم عقل ہونے کا الزام لگاتے تو دوسری طرف شدت 

 ث کا خطاب دیتے۔پسند اہل الحدیث، اہل الرائے کو منکر حدی

اس اختالف کا ایک مثبت اثر بھی وجود پذیر ہوا۔ اہل الرائے کی شدت نے اہل الحدیث کو اس بات پر  

مجبور کیا کہ وہ احادیث رسول کے ضمن میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ ان کی محنت کا نقشہ 

 :کھینچتے ہوئے شاہ ولی ہللا لکھتے ہیں

ر فی بلدان االسالم، و کتابۃ الصحف و النسخ، حتی قل من یکون من اھل فوقع شیوع تدوین الحدیث واالث

الروایۃ اال کان لہ تدوین او صحیفۃ او نسخۃ من حاجتھم لموقع عظیم، فطاف من ادرک من عظمائھم ذلک 

ی الزمان بالد الحجاز و الشام و العراق و مصر و الیمن و خراسان، و جمعوا الکتب، و تتبعوا النسخ، امعنوا ف

التفحص من غریب الحدیث و نوادر االثر، فاجتمع باھتمام اولئک من الحدیث و اآلثار ما لم یجتمع الحد 

شاہ ولی ہللا، حجۃ ہللا البالغہ، )قبلھم۔۔۔۔و ظھر علیھم احادیث صحیحۃ کثیرۃ لم تظھر علی اھل الفتوی من قبل۔ 

 (84باب 

روں میں شروع ہو گیا۔ احادیث کی کتابوں کی احادیث کی تدوین کا عمل مملکت اسالمیہ کے مختلف شہ

تصنیف کا عمل شروع ہوا۔ اہل روایت میں سے شائد ہی ایسا کوئی عالم ہو جس نے احادیث کی کتب نہ 

لکھی ہوں۔ وقت کی ضرورت نے اس کام کی شدید طلب پیدا کر رکھی تھی۔ اہل الحدیث کے جلیل القدر 

کا سفر کیا ( ایران و افغانستان)ق، مصر، یمن اور خراسان اہل علم نے اس زمانے میں حجاز، شام، عرا

کم روایت کی جانے والی )اور کتابوں اور نسخوں کو جمع کیا۔ انہوں نے احادیث و آثار کے نوادر 

کو اکٹھا کرنے کا اہتمام کیا اور ایسا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا جو اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ ایسی صحیح ( احادیث

 داد میں شائع ہو گئیں جو پہلے اہل فتوی کے علم میں نہ تھیں۔احادیث کثیر تع

 امام شافعی اور کتاب الرسالہ

پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق فلسطین میں غزہ کے عالقے  (ھ204-150)اس دور میں امام شافعی رحمۃ ہللا علیہ 

م کے دوران انہوں نے سے تھا۔ ان کے والدین ان کے بچپن ہی میں مکہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ مکہ میں قیا

سے علم  (ھ179وفات )اور مسلم بن خالد الزنجی  (ھ198وفات )اہل الحدیث کے مشہور اہل علم سفیان بن عینیہ 

حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ چلے گئے اور وہاں جا کر امام مالک سے ان کی کتاب موطاء کا درس 

 ر ان سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔لیا۔ آپ امام مالک کے طریق کار سے بہت متاثر تھے او

کچھ عرصے بعد امام شافعی عراق چلے گئے اور وہاں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد  

بن حسن شیبانی سے تعلیم حاصل کی۔ عراق میں امام شافعی، اہل الرائے کی انتہا پسندی سے سخت متنفر 

ی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی احادیث کی نسبت اپنے اساتذہ کے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ رسول ہللا صل

اقوال و آراء اور فتاوی کی تعلیم پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ امام شافعی نے اہل الرائے کی اس شدت پسندی 

 بھی لکھی۔ " الحجۃ"کے خالف ایک کتاب 

تھے۔ انہوں نے  دوسری طرف امام صاحب شدت پسند اہل الحدیث کے طریق کار سے بھی مطمئن نہ 

مقطوع اور مرسل احادیث کو قبول کرنے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر تفصیل سے بیان کیا اور اس ضمن 

میں اہل الحدیث کے طریق کار پر انہوں نے تنقید کی۔ یہ تفصیل کتاب الرسالہ کے اس ترجمے میں دیکھی 

 جا سکتی ہے۔ 

ر کیا گیا۔ آپ کی حق گوئی کے باعث وہاں کے کچھ عرصے بعد امام شافعی کو نجران کا قاضی مقر 

گورنر سے آپ کے کچھ اختالفات ہو گئے جس کے باعث انہیں مصر کی طرف کوچ کرنا پڑا۔ مصر میں 

انہوں نے دیکھا کہ لوگ امام مالک کے اجتہادات کی اندھی تقلید میں مبتال ہیں۔ انہوں نے یہ امام مالک کے 
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اختالف "موجود خامیوں کی طرف توجہ دالئی۔ انہوں نے ایک کتاب  طریق کار پر تنقید کی اور اس میں

 بھی لکھی۔ " مع مالک

امام شافعی نے اہل الحدیث اور اہل الرائے کے مابین ایک پل کا کام کرتے ہوئے ان دونوں کو چند  

اصولوں پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دونوں گروہوں کے اصولوں کی غلطی واضح کی۔ 

 :محقق ڈاکٹر حمید ہللا لکھتے ہیں ممتاز

Shafi'i combined both the qualities in his person. He had acquired Hadith from the 

masters of the subject and he had learnt law from the masters of analogy. He also 

had a full command over philosophy and dialectics. In his person, therefore, 

emerged a scholar who served as a link between the two schools and provided a 

synthesis. His greatest achievement was that he united the two conflicting schools. 

He was fully conversant with Hadith and was a leading expert in analogy, inference, 

deduction and ijtihad As a result he was able to satisfy both the schools.  (Dr. 

Hamidullah, Emergence of Islam) 

کی خصوصیات پائی جاتی ( اہل الحدیث اور اہل الرائے)امام شافعی کی شخصیت میں دونوں گروہوں 

تھیں۔ انہوں نے ماہر ترین محدثین سے حدیث کا علم حاصل کیا اور ماہر ترین فقہاء سے فقہ کا علم حاصل 

پر وہ ایسے عالم بنے کیا۔ انہیں فلسفہ اور جدلیات پر بھی کامل عبور حاصل تھا۔ ایسی شخصیت کی بنیاد 

جنہوں نے ان دونوں مکاتب فکر کے مابین رابطے کا کام کیا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ 

انہوں نے ان دونوں مکاتب فکر کو اکٹھا کر دیا۔ وہ نہ صرف حدیث پر مکمل عبور رکھتے تھے بلکہ اس 

ھی تھے۔ اسی وجہ سے وہ دونوں مکاتب کے ساتھ ساتھ قیاس، استدالل، استخراج اور اجتہاد کے امام ب

 فکر کے اہل علم کو مطمئن کر سکتے تھے۔

اس دوران امام شافعی نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اصول فقہ کے قواعد و ضوابط کو باقاعدہ  

کی تصنیف کے ذریعے کیا۔ تمام اہل علم کا " الرسالہ"مربوط صورت میں پیش کیا جائے۔ یہ کام انہوں نے 

اتفاق ہے کہ اصول فقہ کے فن میں یہ پہلی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں جو اصول بیان  اس بات پر

 :کیے ہیں ان کا خالصہ یہ ہے

 عام اصول

  ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اولین مخاطبین پر بالکل واضح تھے۔" البیان"کے احکام دین 

  میں واضح الفاظ میں بیان کیا ہے اور ان کا ہللا تعالی نے اپنے بعض احکام کو اپنی کتاب کے متن

 مطلب بالکل واضح ہے۔

  بعض احکامات قرآن مجید میں بیان تو کیے گئے ہیں لیکن ان کی تفصیالت رسول ہللا صلی ہللا علیہ

 وٰالہ وسلم کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔

 علیہ وٰالہ وسلم بعض احکامات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان کا حکم رسول ہللا صلی ہللا 

 نے دیا ہے۔ قرآن میں ان کے لئے اجماالً یہ کہہ دیا ہے کہ رسول کی اطاعت و اتباع کی جائے۔

  بعض ایسے احکامات بھی ہیں جن میں اجتہاد کرنے اور عقل استعمال کرنے کا حکم دے کر ان

 کے تعین کو امت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ 

 ۔ اس میں علماء کے درمیان اختالف رائے ہونا ممکن ہے۔ اجتہاد، قیاس کے ذریعے کیا جائے گا

 کہتے ہیں۔" اجماع"اگر ان میں اجتہاد کرتے ہوئے اتفاق رائے ہو جائے تو اسے 

  دینی علم کے دو حصے ہیں۔ ایک تو وہ دینی علم ہے جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے

تقل ہوتا آ رہا ہے۔ اسے حاصل کرنا ہر زمانے سے عام لوگوں سے عام لوگوں کو تواتر سے من

مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ جو ایسا نہ کرے گا وہ گناہ گار ہو گا۔ دینی علم کا دوسرا حصہ وہ 

ہے جو خاص ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ اسے حاصل کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی 
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 تے۔ذمہ داری ادا کر دیتے ہیں تو باقی لوگ گناہ گار نہیں ہو

 قرآن مجید

  قرآن مجید خالصتاً عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ زبان اپنے ابتدائی مخاطبین کے لئے بالکل واضح

 تھی۔

  جو شخص قرآن کو براہ راست سمجھنا چاہے، اس کے لئے الزم ہے کہ وہ رسول ہللا صلی ہللا

یکھے کیونکہ زمانے کی زبان س(  قریش)علیہ وٰالہ وسلم کے دور میں آپ کی قوم یعنی اہل مکہ 

اور عالقے کے فرق سے زبانوں میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ مخصوص عربی زبان سیکھے 

 بغیر قرآن کو براہ راست سمجھنا درست نہیں۔

  قرآن میں بعض احکام عمومی اور ابدی نوعیت کے ہیں جن پر عمل کرنا تمام مسلمانوں کے لئے

یت کے ہیں جن پر عمل کرنا مخصوص صورتحال ہی الزم ہے اور بعض احکام خصوصی نوع

بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو عمومی   میں الزم ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔

الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں لیکن ان سے مراد کوئی خصوصی صورتحال ہوتی ہے۔ اسی طرح 

 ی ہے۔بعض احکام خصوصی ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت سنت سے ہوت

 قرآن کے ناسخ و منسوخ احکام کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ 

  سنت سے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ سنت قرآن کے تابع رہ کر اس کی

 وضاحت کرتی ہے۔

 سنت

  ہللا کے دین کا معیار رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول کی حیثیت سے جو

 دیے انہیں قبول کرنا ہر مسلمان کے لئے الزم ہے۔ احکام آپ نے

  رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا، ان سے رکنا ضروری ہے۔ 

  آپ نے بعض ایسی چیزوں سے منع فرمایا جو ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اور بسا اوقات بعض

مایا۔ ابدی حرام کاموں سے اجتناب کاموں سے آپ نے کسی مخصوص صورت حال ہی میں منع فر

کرنا ہمیشہ ضروری ہے لیکن مخصوص حاالت کی ممانعتوں سے رکنا صرف انہی مخصوص 

حاالت ہی میں ضروری ہے۔ پہلی قسم کی مثال چوری یا شراب ہے۔ دوسری قسم کی مثال روزے 

 کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا ہے۔

 چھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کے باعث روایتوں میں تضاد احادیث کی روایت میں بسا اوقات ک

نظر آتا ہے۔ کبھی یہ تضاد محض راویوں کی غلط فہمی کے باعث پیدا ہوتا ہے اور کبھی ایک 

 حدیث دوسری سے منسوخ ہوا کرتی ہے۔ 

  حدیث کبھی بھی قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ حدیث صرف اور صرف قرآن کی وضاحت

 کرتی ہے۔

  اوقات روایتوں میں ایک بات جزوی طور پر بیان کی گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بظاہر بعض

احادیث میں اختالف محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس موضوع سے متعلق تمام روایتوں کو اکٹھا کیا جائے 

 تو پھر پوری بات درست طور سمجھ میں آ جاتی ہے۔

  ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق کسی ( عام)احادیث میں بھی کچھ احادیث کا حکم عمومی نوعیت کا

 ہوا کرتا ہے۔ اس بات کا تعین بہت ضروری ہے۔( خاص)مخصوص صورت حال سے 

  اگر ایک حدیث دوسری حدیث سے منسوخ ہو تو ہم اس حکم کو قبول کر لیں گے جو بعد میں دیا

 گیا ہو۔
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  ناسخ اور دوسری اگر دو احادیث ایک دوسرے کے متضاد پائی جائیں، ان میں سے کسی ایک کو

پھر ایک حدیث کو  کو منسوخ قرار بھی نہ دیا جا سکے اور اس تضاد کو رفع کرنا ممکن نہ ہو تو

چھوڑ کر دوسری زیادہ مستند حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ اس ترجیح کے لئے قرآن، دیگر احادیث 

 :  اور عقل عامہ کو بنیاد بنایا جائے گا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے

  پہلے دونوں احادیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا اور جو حدیث بھی کتاب ہللا سب سے

 کے زیادہ موافق ہو گی اسے ترجیح دیتے ہوئے اسے اختیار کر لیا جائے گا۔

 اور اپنے علم اور  ںیجانے پہچانے ہ ادہیز یجسے کے راو یہو گ یوہ تیروا حیقابل ترج

 ۔ںیہ افتہیشہرت  ہادیز ںیکو محفوظ کرنے کے معاملے م ثیاحاد

 ۔ یہو گ یذرائع سے ہم تک پہنچ ادہیز ایبجائے دو  یک کیجو ا یہو گ حیقابل ترج ثیوہ حد

نسبت بہتر انداز  یلوگ کم ک ادہیکو محفوظ کرنے کا اہتمام ز ثیوجہ ہے کہ احاد یاس ک

 ۔ںیکر سکتے ہ ںیم

 ادہیز یمجموع تیثیسے بح یمعان عمومیجو کتاب ہللا کے  یہو گ حیقابل ترج ثیوہ حد 

 بیقر ادہیسنتوں کے ز یدوسر یوٰالہ وسلم ک ہیہللا عل یپھر رسول ہللا صل ای یہو گ بیقر

  ۔یہو گ

 ۔ہے یپہچان یجان ادہیز ںیجو اہل علم م یہو گ حیقابل ترج ثیوہ حد 

 ۔یہو گ بیقر ادہیکے ز( اور عقل) اسیجو ق یہو گ حیقابل ترج ثیوہ حد 

 یعمل کرت تیاکثر یہللا عنہم ک یجس پر صحابہ کرام رض یہو گ حیقابل ترج ثیوہ حد 

  ۔یہوگ

  بسا اوقات احادیث میں کوئی حقیقی تضاد نہیں ہوتا۔ یہ محض بات کو صحیح طور پر نہ سمجھنے

کے باعث محسوس ہوتا ہے۔ احادیث کا مطالعہ اگر دقت نظر سے کیا جائے تو یہ تضاد دور ہو 

 جاتا ہے۔

 یک حکم دیا گیا ہوتا ہے لیکن دوسری حدیث سے یہ واضح ہو جاتا بعض اوقات ایک حدیث میں ا

نہیں ہے بلکہ ایک افضل عمل ہے۔ اس کی مثال جمعے کے دن " الزمی یا واجب"ہے کہ یہ حکم 

 غسل کرنا ہے۔

  احادیث کو ان کے ظاہری اور عمومی مفہوم میں قبول کیا جائے گا۔ اگر کوئی دلیل موجود ہو جس

اس حدیث میں مجازی مفہوم مراد ہے یا پھر یہ حکم کسی مخصوص سے یہ معلوم ہو کہ 

 صورتحال کے لئے ہے تب اس حدیث کو مجازی یا خاص مفہوم میں قبول کیا جائے گا۔

  کرنے  دایمطابقت پ ںیتو ان م ںیمل جائ ثیاحاد یسیدو ا یکوئ ںیالزم ہے کہ اگر انہ ہیاھل علم پر

(Reconciliation )ںیمل جائے، نہ کہ انہ ادیبن یکوئ یاس مطابقت ک ںینہاگر ا ں،یکوشش کر یک 

 کا امکان موجود ہو۔  قیتطب یجبکہ ان ک ںیمتضاد قرار دے د( یفوراً ہ)

 موجود ہو  ادیبن یکوئ یکرنے ک سایا ایدوسرے کے مطابق کرنا ممکن ہو  کیا کو ثیاگر ان احاد

درست  نایکو متضاد قرار د ثیمضبوط نہ ہو تو ان احاد ادہینسبت ز یک یدوسر ثیحد کیاور ا

 ںینہ ہو اور ان م یدوسرے سے ہم آہنگ کرنا ممکن ہ کیا ںیجنہ ںیہ یوہ ہوت اتی۔ متضاد رواںینہ

 پڑے۔ نایکر د رککو ت کیالزماً ا

 وٰالہ  ہیہللا عل یصل یکرے کہ وہ نب تیکو روا ثیشخص سے اس طرح حد کیا یشخص کس کیا

تو یہ خبر واحد کہالتی ہے۔ خبر واحد کو قبول کرنا نچے تک جا پہیا آپ کے کسی صحابی وسلم 

 ضروری ہے اگر اس میں یہ شرائط پائی جائیں۔
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 قابل اعتماد شخص ہو۔ ںیکے معاملے م نیاپنے د حدیث کو بیان کرنے واال راوی  

 ہو۔ یسچے انسان ک کیشہرت ا یاس ک ںیکو منتقل کرنے م ثیحد 

 عقل رکھتا ہو۔ یے ککر رہا ہو، اسے سمجھن انیوہ ب ثیجو حد 

 ہو، اس سے واقف ہو۔ یہو جات یلیجو تبد یک یمعان ںیم جےیکے نت یگیادائ یالفاظ ک 

 استطاعت رکھتا ہو نہ کہ  یکرنے ک انیآگے ب ںیم یکو سنے، انہ ثیوہ حد ںیجن الفاظ م

کا صرف مفہوم  ثیہے کہ جب حد ہیوجہ  یکر دے۔ اس ک انیب ںیجو سنے اپنے الفاظ م

کا محض  ثیحد)ہو گا کہ  ںیعلم نہ ہیکرنے والے شخص کو  انیجائے گا اور ب ایک انیب

ممکن ہے کہ وہ  یبھ ہیتو  ںیکرتے ہ ایہو جا لیطرح تبد کس یمعن( کرنے سے انیمفہوم ب

جائے گا تو  ایکو لفظ بہ لفظ منتقل ک ثیکر دے۔ اگر حد لیتبد ںیحالل حکم کو حرام م یکس

 رہے گا۔ ںینہخطرہ  یکا کوئ یلیتبد ںیاس م

 ہے کہ وہ  یضرور یبھ ہیکے سہارے منتقل کر رہا ہے تو  ادداشتی یکو اپن ثیاگر وہ حد

 کمزور نہ ہو۔ ادداشتی یاس ک یعنیکرنے واال ہو  ادیطرح  یکو اچھ ثیحد

 ہے کہ اس  یضرور یبھ ہی ںیکو لکھ کر منتقل کر رہا ہو تو اس صورت م ثیاگر وہ حد

 رکھنے واال ہو۔ ادیاسے  نے جو کچھ لکھا ہو وہ خود

 کردہ  انیب یمحفوظ کر رہے ہوں تو اس شخص ک یکو دوسرے حفاظ بھ ثیاگر اس حد

 ہے۔ یکے موافق ہونا ضرور ثیکردہ حد انیب یان افراد ک ثیحد

  کو  ثینے حد ںیکہہ دے کہ م ہیہے کہ وہ  ہی سیہو۔ تدل یکے الزام سے بر" سیتدل"راوی

ہو اور اس نے اس سے  یس شخص سے مالقات نہ ہوئا یفالں سے سنا ہے جبکہ اس ک

تدلیس ایک دھوکا ہے۔ تدلیس کرنے والے کی روایت کو قبول  کو اس سے سنا نہ ہو۔ ثیحد

 نہ کیا جائے گا۔

 بات منسوب کر دے جو کہ قابل اعتماد  یسیوٰالہ وسلم سے ا ہیہللا عل یصل ینب راوی

 کے خالف ہو۔ ثیکردہ حد انیب یک وںیراو

 ہے  یجانا ضرور یپائ یبھ ںیم وںیسے اوپر والے راو یاس راو اتیام خصوصتم یہی

آپ  ایوٰالہ وسلم  ہیہللا عل یصل ینب ثیتک کہ حد ہاںیکر رہا ہے  تیشخص روا ہیجن سے 

 یک وںیکا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ چونکہ راو تیتک پہنچ جائے جہاں روا یصحاب یکے کس

 انیب اوپرکر رہا ہے اس وجہ سے  شیکو پ ثیہر شخص اس حد ودموج ںیم ریاس زنج

 ہے۔ یموجود ہونا ضرور ںیسے ہر شخص م ںیکردہ صفات کا ان م

  راوی تعصب کا شکار نہ ہو۔ اگر وہ کسی بات کے بارے میں متعصب ہے اور اس کے حق

یا مخالفت میں حدیث پیش کر رہا ہے تو اس کی حدیث قبول کرنے میں احتیاط کی جائے 

 گی۔

  کسی ایسے معاملے میں حدیث پیش کر رہا ہے جسے سمجھنے کی اس میں راوی اگر

 اہلیت نہیں ہے تو اس کی حدیث کو قبول کرنے میں بھی احتیاط کی جائے گی۔

 راوی حدیث بیان کرنے میں کثرت سے غلطیاں کرنے واال نہ ہو۔ 

  سے قبول کیا ان شرائط پر پورا اترتی ہے تو ا( خبر واحد)اگر ایک راوی کی بیان کردہ حدیث

 جائے گا اور یہ ہر اس شخص کے لئے حجت ہو گی جس تک یہ حدیث پہنچی ہے۔

  کوئی شخص کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، اس کی رائے کو حدیث کے خالف قبول نہ کیا جائے

گا۔ اگر کوئی شخص حدیث کے خالف عمل کر رہا ہو اور اس تک وہ حدیث پہنچ جائے تو اس پر 
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 اپنا عمل ترک کر کے حدیث پر عمل کرے۔ الزم ہے کہ وہ

  اگر کوئی حدیث ایک سے زائد راویوں کے توسط سے پہنچی ہو تو اس کا ثبوت مزید مضبوط ہو

 جاتا ہے اور حدیث کے دیگر پہلوؤں کی وضاحت بھی ہو جایا کرتی ہے۔

 حدیث سے اخذ کردہ احکام کو ترک کرنا درست نہیں ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں جائز ہے 

اگر حدیث بیان کرنے واال کوئی راوی ناقابل اعتماد ہو، یا حدیث میں کوئی ایسی بات ہو جو 

 دوسری صحیح احادیث کے خالف ہو یا پھر حدیث کی ایک سے زیادہ توجیہات ممکن ہوں۔

  منقطع حدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ روایت رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم تک

نہ ہو بلکہ اس میں سے ایک یا کئی راویوں کے نام نامعلوم ہوں۔ منقطع حدیث کو عام طور  مال ہوا

 :پر قبول نہیں کیا جاتا۔ اسے ان صورتوں میں قبول کیا جا سکتا ہے

 دوسرے  ثیاور حد کیا یک یمعن یجائے گا۔ اگر اس ایذرائع پر غور ک گریکے د ثیحد

سند  یہے اور اس ک یک تینے روا وںیراو کو محفوظ رکھنے والے ثیحد ںیسلسلہ سند م

کے  ثیہے تو اس سے اس منقطع حد یوٰالہ وسلم تک پہنچ رہ ہیہللا عل یرسول ہللا صل

 ہے۔ حیقابل قبول اور صح یبھ ثیحد ہیمعلوم ہو جائے گا کہ  یبھ ںیم بارے

 ایک تیوار یشخص نے بھ سےیدوسرے ا یکو کس ثیجائے گا کہ اس منقطع حد کھاید ہی 

بات ہو  یسی۔ اگر اںیہ یقابل قبول ہوت کیعام طور پر اہل علم کے نزد ثیاحاد یجس ک ہے

 قےیکئے گئے طر انیب ںیپہلے نکتے م ہیجائے گا اگرچہ  ایکو قبول کر ل ثیتو اس حد

 ۔یہو گ ینسبت کمزور درجے ک یک ثیسے ثابت شدہ حد

 یوٰالہ وسلم کے کس ہیہللا عل یجائے گا کہ رسول ہللا صل کھاید ہینہ ہو تو  یبھ سایاگر ا 

ہللا  یبات کے مطابق ہے۔ اگر وہ قول رسول ہللا صل یگئ یک ںیم ثیکا قول اس حد یصحاب

کہا جا سکتا ہے کہ  ہیکے مطابق ہے تو اس سے  ثیوٰالہ وسلم سے منسوب اس حد ہیعل

 درست ہے۔ ںیاصل م یاپن کنیہے ل تیروا نقطعم کیا ہیاگرچہ 

 وٰالہ وسلم  سے منسوب اس  ہیہللا عل یعام طور پر حضور صل تیاکثر یاگر اھل علم ک

معاملہ  یہی یتو اس کا بھ ںیہ تےید یسے ملتے جلتے مفہوم کے مطابق فتو تیمنقطع روا

 ہے۔

 کرنے والے  تیجائے گا اگر اس کے روا ایپر اعتبار ک ثیاس منقطع حد ںیان صورتوں م

ہو۔ اس  ایگ ایاعتراض ک یکرنے پر کوئ تیان سے روا یحضرات گمنام نہ ہوں اور نہ ہ

 جا سکتا ہے۔ ایکے درست ہونے پر اعتماد ک تیروا یان ک ںیصورت م

  رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے خالف مسلمانوں کا

مستند حدیث اجماع ہو گیا ہو۔ ایک حدیث کے بارے میں اہل علم میں یہ اختالف ہو سکتا ہے کہ وہ 

 ہے یا نہیں۔

 اجماع، قیاس، اجتہاد اور اختالف رائے

  مسلمانوں کے ہاں اگر قرآن و سنت کے کسی حکم سے متعلق اتفاق رائے پایا جائے گا کہ یہ حکم

 ہللا تعالی نے ہمیں دیا ہے تو اس اجماع کو قبول کیا جائے گا اور یہ پوری طرح حجت ہے۔

 ی بنیاد پر اجتہاد اور قیاس کرنے کا مکلف ہے۔ جو معلومات ہر عالم دین حاصل شدہ معلومات ک

اس سے پوشیدہ، وہ ان کی بنیاد پر اجتہاد اور قیاس کرنے کا مکلف نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی 

استطاعت سے باہر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک عالم کو اپنے علم میں اضافے کی کوشش 

 کرتے رہنا چاہیے۔

 م کرنے کے عمل کا نام ہے۔ اگر کسی بارے میں قرآن و سنت میں کوئی اجتہاد دینی احکام معلو
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واضح حکم نہ پایا جائے تو پھر اجتہاد کیا جائے گا اور درست بات تک پہنچنے کی کوشش کی 

 جائے گی۔

  اجتہاد میں اختالف رائے ہونا ممکن ہے۔ ہر مجتہد جب دستیاب معلومات کی بنیاد پر اجتہاد کرے گا

ج دوسرے عالم کے نتائج سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر عالم اپنے تو اس کے نتائ

اجتہاد پر عمل کرنے کا مکلف ہو گا اور ان پر دوسرے کی رائے کے مطابق عمل کرنا ضروری 

 نہ ہو گا۔

 طرح  یاحکام سے اچھ( کتاب و سنت کے)جو  ےیچاہ کرناعالم کو  سےیصرف ا اجتہاد و قیاس

 جانتا ہو۔ نایعقل سے کام ل ںیم سے مشابہت تالش کرنے مواقف ہو اور ان احکا

 طرح  یسے پور ادوںیبن یک اسیجو ق ےیکرنا چاہ ںینہ اسیاور کو ق یاس شخص کے سوا کس

سکھائے گئے آداب، اس  ںیکتاب ہللا کے احکام، اس کے فرائض، اس م ادیبن یک اسیواقف ہے۔ ق

 ۔ ںیہ اتیہدا یہوئ ید یاحکام، اور اس ک یاور خصوص یکے ناسخ و منسوخ احکام، اس کے عموم

  سنت  سایضرورت ہو تو ا یک ہیو توج لیاگر تاو یحکم ک یکسکتاب ہللا کے اجتہاد کرتے ہوئے

جائے گا۔ اگر سنت نہ ملے تو مسلمانوں کے  ایک ںیم یروشن یوٰالہ وسلم ک ہیہللا عل یرسول صل

  ۔عےیکے ذر اسیورنہ ق ںیم یروشن یاجماع ک

 ہے جب تک کہ وہ سنت، اسالف کے نقطہ ہائے  ںیکرنے کا اہل اس وقت تک نہ اسیق شخص یکوئ

 اسیطرح واقف نہ ہو۔ ق یزبان سے پور ینظر، لوگوں کے اجماع، ان کے اختالف، اور عرب

 ںیاس وقت ہو گا جب وہ بظاہر مشابہ امور م سایاور ا ےیالعقل ہونا چاہ حیکرنے والے کو صح

رائے قائم کرنے واال نہ ہو۔ وہ  ںیم یجلد باز ریتا ہو۔ وہ ثبوت کے بغرکھ تیالحص یفرق کرنے ک

 کو بغیر کسی تعصب کے سننے واال ہو۔اپنے سے مختلف آراء 

  علم نہ ہو جائے  ہیتک کہ اسے  ہاںی ےیہونا چاہ ںینہ ادہیطرف ز یرائے ک کیانسان کا جھکاؤ ا

رائے جسے وہ ترک کر رہا ہے  یوسرکرنے جا رہا ہے وہ کس وجہ سے د اریکہ وہ جو رائے اخت

 مضبوط ہے۔  ادہیسے ز

 یکے سہارے محفوظ کئے ہوئے ہے تو اسے بھ ادداشتیمحض  ریبات کو سمجھے بغ یاگر وہ کس 

 ہے۔  ںیسے واقف نہ یوہ معان ونکہیک ےیکرنا چاہ ںینہ اسیق

 زبان سے  یوہ عرب ایہے  یکم ںیعقل م یاس ک کنیہے ل یاچھ ادداشتی یشخص جس ک سایاگر ا

 وہ ان آالت ونکہیک ںیدرست نہ یکا استعمال بھ اسیاس کے لئے ق تو ںیطرح واقف نہ یاچھ

(Tools)  ںیم اسیق یکر سکتا جن ک ںیطرح استعمال نہ حیزبان کو صح یعقل اور عرب یعنی 

 ہے۔ یضرورت پڑت

 سے بڑی چیز  اگر ہللا تعالی نے کسی چھوٹی چیز سے منع فرمایا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے اس

کو بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ مثالً بدگمانی پر قیاس کرتے ہوئے تہمت لگانے، عیب جوئی کرنے 

 اور کسی عزت اچھالنے کو حرام قرار دیا جائے گا۔ یہ قیاس کی مضبوط ترین شکل ہے۔

  اگر کوئی حکم استثنائی صورتحال کے لئے دیا گیا ہو تو اسے صرف اسی صورت تک محدود

 ا جائے گا اور اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔رکھ

  یبھ یکس ے گئے ہیں ان سے اختالف کرنایفرما د انیواضح طور پر بکتاب و سنت میں  احکامجو 

 یک ثیحد ای تیآ یکس ںیجس م ںیقسم کے معامالت وہ ہ یہے۔ دوسر ںیشخص کے لئے جائز نہ

کرنے واال عالم  اسیق ای ہیتوج کیاور ا جا سکتا ہو ایک اسیق ںیممکن ہوں، اس م ہاتیمختلف توج

 ایسا اختالف جائز ہے۔کو، تو  یکر لے اور دوسرا دوسرے معن اریکو اخت یمعن کیا

  اگر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے صحابہ میں کسی مسئلے پر مختلف نقطہ ہائے نظر
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 ادہیاجماع کے ز ایسنت،  ایہللا، جو کتاب  کیا جائے گا اریاس نقطہ نظر کو اختپائے جاتے ہوں تو 

 ہے۔ حیصح ادہیپر جو ز ادیبن یک اسیق ایہے  بیقر

 کتاب الرسالہ کے بعد

 (ھ233وفات )کتاب الرسالہ کے بعد اصول فقہ کے فن کو مدون کرنے کا دروازہ کھل گیا۔ امام احمد بن حنبل 

نے اس موضوع  (ھ270وفات )ظاہری  کے نام سے دو کتب لکھیں۔ داؤد" السنۃ"اور " ناسخ و المنسوخ"نے  

نے نام " خبر الواحد، اثبات القیاس"نے  (ھ220وفات )پر متعدد کتب تصنیف کیں۔ حنفی عالم عیسی بن ابان 

سے کتاب لکھی۔ اس کے بعد اصول فقہ پر تصانیف کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ قدیم دور میں لکھی گئی کتب کی 

نے والے اہل علم نے ان پر تنقید لکھی۔ اصول فقہ پر کتب شروحات لکھی گئیں۔ مختلف نقطہ نظر رکھ

لکھنے کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مختلف مسالک کے اہل علم میں اصولوں کی حد تک ایک عمومی 

 اتفاق رائے پایا جاتا ہے البتہ بعض تفصیالت میں ان کے ہاں اختالف پایا جاتا ہے۔ 
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 تعارف: حصہ اول
 :ر مشتمل ہے۔ اس حصے میں امام شافعی نے یہ اصول بیان کیے ہیںیہ حصہ کتاب کے تعارف پ

  ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اولین مخاطبین پر بالکل واضح تھے۔" البیان"کے احکام دین 

  ہللا تعالی نے اپنے بعض احکام کو اپنی کتاب کے متن میں واضح الفاظ میں بیان کیا ہے اور ان کا

 مطلب بالکل واضح ہے۔

  بعض احکامات قرآن مجید میں بیان تو کیے گئے ہیں لیکن ان کی تفصیالت رسول ہللا صلی ہللا علیہ

 وٰالہ وسلم کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔

  بعض احکامات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان کا حکم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم

 کہہ دیا ہے کہ رسول کی اطاعت و اتباع کی جائے۔ نے دیا ہے۔ قرآن میں ان کے لئے اجماالً یہ

  بعض ایسے احکامات بھی ہیں جن میں اجتہاد کرنے اور عقل استعمال کرنے کا حکم دے کر ان

 کے تعین کو امت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ 

  اجتہاد، قیاس کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس میں علماء کے درمیان اختالف رائے ہونا ممکن ہے۔

 کہتے ہیں۔" اجماع"ں اجتہاد کرتے ہوئے اتفاق رائے ہو جائے تو اسے اگر ان می

  دینی علم کے دو حصے ہیں۔ ایک تو وہ دینی علم ہے جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے

منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ اسے حاصل کرنا ہر تواتر سے زمانے سے عام لوگوں سے عام لوگوں کو 

جو ایسا نہ کرے گا وہ گناہ گار ہو گا۔ دینی علم کا دوسرا حصہ وہ مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ 

ہے جو خاص ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ اسے حاصل کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی 

 ذمہ داری ادا کر دیتے ہیں تو باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوتے۔
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 تعارف: 1باب 
 روع جو بڑا مہربان ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ بسم ہللا الرحٰمن الرحیم۔ ہللا کے نام سے ش

 :کہتے ہیں ربیع بن سلیمان

بن عباس بن عثمان بن شافع بن عبید بن عبد یزید بن ھاشم بن مطلب بن عبد ( شافعی)امام محمد بن ادریس 

 :مناف المطلبی جو کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے نے بیان فرمایا

قدیم دور میں مسلمانوں کے ہاں یہ رواج رہا ہے کہ وہ کسی کی کتاب کو پیش کرتے ہوئے ان تمام ذرائع کا ذکر کرتے  :نوٹ

وہ کتاب ان تک پہنچی ہے۔ ربیع بن سلیمان، امام شافعی علیہما الرحمۃ کے اہم ترین شاگردوں میں سے ہیں۔ جن سے گزر کر 

 :کے کئی طریق ہائے کار رائج تھے اس دور میں کتاب کو لوگوں تک پہنچانے

  اس کی تعلیم دیتا۔باقاعدہ ایک عالم کتاب لکھتا اور اپنے شاگردوں کو 

  امالء اپنے شاگردوں کو کرواتا۔ ان کے نسخوں سے مزید نسخے تیار کیے جاتے اور پھیال دیے عالم کتاب کی

 جاتے۔

 کالمے نوٹ کرتا۔ اس کے بعد وہ یہ پورا مواد استاذ شاگرد اپنے استاذ کی مجلس میں بیٹھ کر، پوری کاروائی اور م

 کو تصحیح کے لئے پیش کرتا اور انہیں استاذ کی اجازت کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتا۔

ربیع بن  کہ اس کی تصنیف کے لئے تیسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔کتاب الرسالہ کے اس نسخے کے بارے میں معلوم ہے 

  کی تحریروں اور ان کی محافل میں ہونے والی گفتگو کو تحریری صورت میں ریکارڈ کیا۔ سلیمان نے امام شافعی

تمام تعریفیں اس ہللا کے لئے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ اس نے اندھیرے اور روشنی کو  

یف کرتے ہم اس خدا کی تعر۔ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیںجو بنایا۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں 

۔ جب ہم اس کی پہلی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اس ہیں جس کا شکر ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے

جس کے باعث ہم پر یہ الزم ہو جاتا ہے کہ ہم اس  کے نتیجے میں اپنی مزید نعمتیں ہمیں عطا کر دیتا ہے

 کا مزید شکر ادا کرتے چلے جائیں۔

شخص بھی اس کے شایان شان بیان نہیں کر سکتا۔ وہی ہے جس نے اپنی کوئی ہللا تعالی کی عظمت کو  

اس کی رحمت اور عظمت کو تعریف خود کی ہے اور وہ مخلوق کی کی گئی تعریفوں سے بلند و باال ہے۔

 بیان کرنے کے لئے مجھ پر الزم ہے کہ میں اس کی حمد و ثنا کروں چنانچہ میں ایسا کر رہا ہوں۔ 

تا ہوں جس کی مدد سے بڑھ کر کسی اور کی قوت اور اختیار نہیں ہو سکتا۔ میں میں اس کی مدد چاہ 

اس سے ہدایت کا طلبگار ہوں۔ وہ ہدایت جس سے کوئی منہ موڑ لے تو پھر اسے گمراہ ہونے سے کوئی 

نہیں روک سکتا۔ میں اس سے مغفرت کا طلبگار ہوں ان گناہوں کے بارے میں جو میں پہلے ہی کر چکا یا 

ندہ مجھ سے سرزد ہو سکنے کا امکان ہے۔ یہ اس شخص کی دعا ہے جو یہ جانتا ہے کہ خدا کے جو آئ

نا چاہیے کیونکہ اس کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر لی آگے جھکتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کر

سوا کوئی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے خدا کے  اسے سزا سے نہیں بچا سکتا۔سکتا اور 

 اور خدا نہیں ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ 

اس وقت نسل انسانیت کی طرف مبعوث کو صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  محمد رسول ہللا ہللا تعالی نے  

ں نے ایک تو اہل کتاب تھے، جنہوان میں سے  فرمایا جب انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔

انہوں نے غلط چیزیں عقائد اختیار کئے۔  کفریہشریعت میں کچھ تبدیلیاں کیں اور ہللا تعالی کے بارے میں 

انہیں اس سچائی کے ساتھ خلط ملط کر دیا جو ہللا تعالی نے ان پر نازل خود اپنی طرف سے ایجاد کیں اور 

کو ان کے کچھ غلط ہللا علیہ وٰالہ وسلم  صلیوجہ سے ہللا تبارک و تعالی نے اپنے رسول  یفرمائی تھی۔ اس

 :عقائد کے بارے میں ارشاد فرمایا
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ُهْم ل ف رِيقاً ي  ْلُوون  أ ْلِسن ت  ُهْم بِاْلِكت اِب لِت ْحس ُبوُه ِمْن اْلِكت اِب و م ا ُهو  ِمْن اْلِكت اِب و ي   و   ُقوُلون  ُهو  ِمْن ِعْنِد اللَِّه و م ا ُهو  ِإنَّ ِمن ْ
 ۔للَِّه و ي  ُقوُلون  ع ل ى اللَِّه اْلك ِذب  و ُهْم ي  ْعل ُمون  ِمْن ِعْنِد ا

کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم ( ہللا کی)ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 

جبکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہے۔ وہ کہتے  سمجھو کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کی عبارت ہے

جبکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات " و خدا کی طرف سے ہےیہ ت"ہیں، 

 (3:78ٰال عمران )ہللا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ 

 :ہللا تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے

ا ِمْن ِعْنِد اللَّهِ ف  و ْيٌل لِلَِّذين  ي ْكتُُبون  اْلِكت اب  بِ  ت ب ْت أ ْيِديِهْم  أ ْيِديِهْم ُُثَّ ي  ُقوُلون  ه ذ  ُْم ِمَّا ك  لِي ْشت  ُروا بِِه َث  نًا ق ِلياًل ف  و ْيٌل َل 
 ۔و و ْيٌل َل ُْم ِمَّا ي ْكِسُبون  

یہ تو خدا کی طرف "ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں،  تہالک

ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا بھی ان ۔ تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر سکیں" سے ہے

  (2:79البقرہ )کے لئے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لئے باعث ہالکت ہے۔ 

ُئون  ق  ْول  الَِّذين  ك ف ُروا ِمْن ُهوُد ُعز يْ ٌر اْبُن اللَِّه و ق ال ْت النَّص ار ى اْلم ِسيُح اْبُن اللَِّه ذ ِلك  ق  ْوَُلُْم بِأ فْ و اِهِهْم ُيض اهِ و ق ال ْت اْلي   
اً ْم أ ْحب ار ُهْم و ُرْهب ان  هُ اَّتَّ ُذوا  ۔ق  ْبُل ق ات  ل ُهْم اللَُّه أ َّنَّ يُ ْؤف ُكون   أ ْرب اباً ِمْن ُدوِن اللَِّه و اْلم ِسيح  اْبن  م ْرَي   و م ا أُِمُروا ِإالَّ لِي  ْعُبُدوا ِإَل 

 ۔ُسْبح ان ُه ع مَّا يُْشرُِكون   و اِحداً ال إِل ه  ِإالَّ ُهو  
یہ بے حقیقت  "مسیح ہللا کا بیٹا ہے۔"اور نصرانی کہتے ہیں کہ " عزیر ہللا کا بیٹا ہے"یہودی کہتے ہیں، 

باتیں ہیں جو وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتال 

انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو ہللا کے دھوکہ کھا رہے ہیں۔  ہوئے۔ خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے

حاالنکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی سوا اپنا رب بنا لیا اور اسی طرح مسیح بن مریم کو بھی۔ 

بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ خدا جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور وہ پاک ہے اس شرک سے جو 

 (31-9:30التوبہ )   یہ کرتے ہیں۔

ف ُروا ه ُؤالِء أ ْهد ى ِمْن الَِّذين  أ َلْ  ت  ر  ِإَل  الَِّذين  أُوُتوا ن ِصيبًا ِمْن اْلِكت اِب يُ ْؤِمُنون  بِاْْلِْبِت و الطَّاُغوِت و ي  ُقوُلون  لِلَِّذين  ك  
د  ل  اللَُّه ف    أُْول ِئك  الَِّذين  ل ع ن  ُهْم اللَُّه و م ْن ي  ْلع نْ  ۔آم ُنوا س ِبيالً   ۔ُه ن ِصرياً ل ْن َتِ 

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا اور ان کا حال یہ 

انکار کرنے والوں کے بارے میں ( رسول کا)ہے کہ وہ توہم پرستی اور شیطانی افعال کو مانتے ہیں اور 

تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ہللا نے لعنت  کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی نسبت

 (52-4:51النساء )کی ہے اور جس پر ہللا لعنت کر دے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ 

دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے ہللا تعالی کے بارے میں غلط عقیدہ اختیار کیا اور ایسی چیزیں  

انہوں نے اپنے ہاتھ سے پتھر اور لکڑی کے بت اور جن کی ہللا نے اجازت نہیں دی تھی۔  تخلیق کر ڈالیں

خوش کن تصاویر بنائیں، اپنی طرف سے ان کے نام گھڑے، انہیں دیوتا قرار دیا اور ان کی پرستش شروع 

ے ہاتھوں اپن نہوں نے پہلے دیوتا کو پرے ہٹا کروہ کسی اور چیز سے متاثر ہوئے تو ا جیسے ہیکر دی۔ 

اہل  سے دوسری چیز کا بت بنا ڈاال اور اس کی عبادت شروع کر بیٹھے۔ یہ لوگ عرب کے مشرکین تھے۔

نے بھی اسی طریقے سے اہل شرک کی پیروی کی۔ مچھلیاں ہوں یا درندے، ستارے ہوں یا آگ، وہ عجم 

 جس چیز سے بھی متاثر ہوئے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ 

نے اپنے رسول سے ذکر فرمایا ہے اور ان کے اقوال کو اس کا ہللا تعالی  انہی اہل شرک کے نظریات

 طرح سے نقل کیا ہے۔

  ۔إِنَّا و ج ْدن ا آب اء ن ا ع ل ى أُمٍَّة و ِإنَّا ع ل ى آث ارِِهْم ُمْهت ُدون  ب ْل ق اُلوا 
ہی کے نقش قدم پر چل بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا تو ہم ان
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 (43:22الزخرف )رہے ہیں۔ 

ُرنَّ آَِل   ُرنَّ و ًداً و ال ُسو اعاً و ال ي  ُوو   و ي  ُعو   و ن ْسراً و ق اُلوا ال ت ذ    ۔ أ ض لُّوا ك ِثرياً و ق ْد  ۔ت ُكْم و ال ت ذ 
کو نہ چھوڑو۔  انہوں نے کہا، ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو۔ یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر

 (24-71:23نوح )انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ 

يقًا ن ِبًياً  ِإْذ ق ال  أل بِيِه ي ا أ ب ِت َِل  ت  ْعُبُد م ا ال ي ْسم ُع و ال يُ ْبِصُر و ال يُ ْوِِن ع ْنك   ۔و اذُْكْر ِف اْلِكت اِب إِبْ ر اِهيم  إِنَُّه ك ان  ِصدِّ
ْيئاً   ۔ ش 

ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ بے شک وہ ایک راستباز انسان اور نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد  اس کتاب میں

آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ ! ابا جان"سے کہا، 

 (42-19:41مریم " )؟کو کسی چیز سے مستغنی کر سکتی ہیںہی آپ 

ُعون ُكْم ِإْذ ق ال   ۔أ ْصن امًا ف  ن ظ لُّ َل  ا ع اِكِفني  ق اُلوا ن  ْعُبُد  ۔ِإْذ ق ال  أل بِيِه و ق  ْوِمِه م ا ت  ْعُبُدون   ۔ب أ  إِبْ ر اِهيم  ِهْم ن   و اْتُل ع ل يْ  ه ْل ي ْسم 
ف ُعون ُكْم أ ْو ي ُضرُّو  ۔ت ْدُعون     ۔ن  أ ْو ي  ن ْ

یہ کیا چیزیں ہیں جنہیں "ور اپنی قوم سے پوچھا تھا، انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب انہوں نے اپنے والد ا

کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں لگے "انہوں نے جواب دیا، " تم پوجتے ہو۔

کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا یہ تمہیں کچھ نفع و "ابراہیم نے پوچھا، " رہتے ہیں۔

 (73-26:69الشعراء )" یں۔نقصان پہنچاتے ہ

سے خبردار کرتے ہوئے اور  عام گمراہیوںہوئے، اور انہیں ان کی  یاد دالتےاس گروہ کو اپنے احسانات 

 :ہللا تعالی نے فرمایا پنی خاص نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئےاہل ایمان پر ا

اًء ف أ لَّ   ة  اللِ و اذُْكُروا نِْعم   ِتِه ِإْخو انًا و ُكْنُتْم ع ل ى ش ف ا ُحْفر ٍة ِمْن النَّاِر   ع ل ْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم أ ْعد  ب  نْي  قُ ُلوِبُكْم ف أ ْصب ْحُتْم بِِنْعم 
ُ اللُ  ف أ نْ ق ذ ُكمْ    ۔ ل ُكْم آي اتِِه ل ع لَُّكْم ت  ْهت ُدون  ِمن ْه ا ك ذ ِلك  يُ ب  نيِّ

سرے کے دشمن تھے، اس نے ہللا کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دو

تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ایک 

گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، ہللا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح ہللا اپنی نشانیاں تمہارے 

 (3:103ٰال عمران )نظر آ جائے۔ اپنے لئے ہدایت   (ان عالمتوں سے)سامنے واضح کرتا ہے تا کہ تمہیں 

محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کے نجات یافتہ ہونے سے قبل یہ لوگ انفرادی 

شامل تھی کہ  ان کی سب سے بڑی غلط فہمیوں میں یہ چیزاور اجتماعی طور پر غلط عقائد کا شکار تھے۔ 

تھے جن کی اس نے اجازت نہیں دی  ایجاد کرتےافعال  تھے اور وہ کفر کرتےیہ لوگ خدا کے بارے میں 

اس کے سوا کوئی اور خدا  ۔بلند و برتر ہےبہت سے  کی کہی ہوئی باتوںان اپنے بارے میں ہللا تعالی  ہے۔

 وہ پاک ہے، تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر چیز کا خالق اور پروردگار ہے۔نہیں ہے۔ 

دنیا میں کہ ہللا تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ  ان لوگوں میں سے جو بھی زندہ ہے، جیسا 

خدا کی ناراضی اور اس کی  حالت یہ ہے کہ وہکر رہا ہے، بول رہا ہے لیکن اس کی کاج ہے، کام  موجود

ان میں سے جو بھی مر چکا، جیسا کہ ہللا تعالی نے ہے۔ ہی زندگی بسر کر رہا نافرمانی میں بڑھتی ہوئی 

اپنے عمل اپنے الفاظ اور
1
 سے بتا دیا کہ وہ سزا پا رہا ہے۔ 

کی بنیاد  کے غلبےخدائی فیصلہ اس کے دین  تو کا قانون پورا ہونے کی مدت مکمل ہوئیجب ہللا تعالی  

گیاپر ایک زندہ حقیقت بن 
2

نیک لوگوں کا )اس نے برائی کے غلبے کے بعد جسے وہ ناپسند کرتا ہے، ۔ 

اس خدائے بزرگ و برتر نے اپنی آسمانوں کے دروازے  (۔بہ عطا فرمایاانتخاب کر کے انہیں زمین پر غل

 
1
 اشارہ ہے ہللا کے اس عذاب کی طرف جو اس نے اپنے رسولوں کو جھٹالنے والی اقوام پر اسی دنیا میں نازل فرما دیا۔  

2
فیصلہ ہللا کے دین کے غلبے کی صورت میں اس کے آخری رسول محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے زمانے میں یہ   

 نافذ ہو چکا ہے۔
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پہلے سے طے پچھلے زمانوں میں اس کا ہی ایسا معاملہ تھا جیسا کہ بالکل یہ ۔ کر رحمت برسا دیکھول 

 :ہللا تعالی نے ارشاد فرمایا ۔نافذ ہواآسمانی فیصلہ شدہ 

ًة ف  ب  ع ث  اللَّ ك ان  النَّاُس   ۔ُه النَِّبيِّني  ُمب شِّرِين  و ُمنِذرِين  أُمًَّة و اِحد 

ہللا نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو ( پھر جب انہوں نے گمراہی اختیار کی تو)لوگ تو ایک ہی امت تھے۔ 

  (2:213البقرۃ )انہیں بشارت دینے اور خبردار کرنے والے تھے۔ 

،  تعالی نے جس ہستی کا انتخاب کیاکے لئے ہللاپہنچانے ( دنیا تک)اور اپنا پیغام وحی نازل کرنے اپنی 

مام مخلوقات پر فضیلت دی گئی، جس پر رحمت کے دروازے کھولے گئے، جس پر نبوت ختم کر جسے ت

عام کر دیا گیا، کے لئے  ی دنیاجس کی نبوت کو پور کے برعکس، پہلے بھیجے گئے تمام انبیاء دی گئی

یا گیا، جو آخرت میں شفاعت کرنے والوں کے بھی شفیع جس کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ اس دنیا میں بلند ک

ہیں، جو اس کی مخلوق میں انفرادی و اجتماعی طور پر سب سے افضل ہیں، جن سے وہ دین و دنیا میں 

وہ اس کے بندے اور رسول محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ راضی ہوا، جن کا نسب اور شہر سب سے بہتر ہے 

 ۔ ہیںوسلم 

و عام نعمتوں محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ہمیں اور پوری نسل انسانیت کو خاص ہم جانتے ہیں کہ  

 :اسی کے بارے میں ہللا تعالی کا ارشاد ہےدین و دنیا کے فوائد سے بہرہ مند فرمایا۔ کے ذریعے 

 ۔ْم بِاْلُمْؤِمِنني  ر ُءوٌف ر ِحيمٌ ل ق ْد ج اء ُكْم ر ُسوٌل ِمْن أ نُفِسُكْم ع زِيٌز ع ل ْيِه م ا ع ِنتُّْم ح رِيٌص ع ل ْيكُ 

 ہیں۔ تمہارا نقصان میں پڑنا ان پردیکھو، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے ہیں جو خود تمہی میں سے 

شاق ہے۔ تمہاری فالح کے وہ حریص ہیں اور ایمان النے والون کے لئے وہ شفقت فرمانے والے اور 

  (9:128التوبۃ ) نہایت مہربان ہیں۔ 

 شہروں کی ماںآپ "کہ " أُمَّ اْلُقر ى و م ْن ح ْوَل  الِتُ ْنِذر  "کو حکم دیا کہ  حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلمتعالی نے  ہللا

شہروں کی ماں سے مراد مکۃ المکرمۃ ہے جو آپ اور آپ  "اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو خبردار کریں۔اور 

آپ اپنے "یعنی " أ نِذْر ع ِشري ت ك  األ قْ ر ِبني  و   "لی نے آپ کو حکم دیا کہ اس کے عالوہ ہللا تعاکی قوم کا عالقہ تھا۔ 

آپ اور آپ کی  "یعنی " إِنَُّه ل ذِْكٌر ل ك  و لِق ْوِمك  و س ْوف  ُتْسأ ُلون  و   "مزید فرمایا،  "قریب ترین رشتے داروں کو خبردار کریں۔

 "وگوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔اور الزما تم ل یاد دہانی ہےیہ تو ایک قوم کے لئے 

محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم "پوچھا گیا،  سے روایت کی کہ مجاہد سےسفیان بن عینیہ نے ابن ابی نجیح 

عربوں کے کس قبیلے "۔ پھر پوچھا گیا، "عرب قوم سے"جواب مال، " کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟

 "قریش سے۔"۔ انہوں نے جواب دیا، "سے

وضاحت کی کوئی ضرورت مزید اس کی بارے میں مجاہد کی یہ بات اتنی واضح ہے کہ  اس آیت کے 

خدا کے )کی قوم اور آپ کے قریبی رشتے داروں کو  نہیں۔ ہللا تعالی نے محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم

لیا۔ خبردار کرنے کو کہا اور اس حکم میں بعد میں آنے والی تمام نسل انسانیت کو شامل کر ( عذاب سے

اس نے قرآن کے ذریعے سے اپنے رسول کا تذکرہ پوری دنیا میں بلند کر دیا۔ مزید برآں، ہللا تعالی نے 

کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ قرآن کے بعض جلیل  آپ کی قوماپنے اس پیغام میں خبردار کرنے کے لئے 

ہللا ! اے بنو عبد مناف" :رشاد فرمایاالقدر علماء نے بیان کیا ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ا

خبردار کرنے کا حکم دیا ہے اور ( اس کے مواخذے سے)تعالی نے مجھے اپنے قریبی رشتے داروں کو 

 "تم میرے قریب ترین رشتے دار ہو۔

اور مجاہد کے حوالے سے مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے۔ مجاہد قرآن مجید ابن نجیح  ،سفیان بن عینیہ 

کہنے   ۔کی تشریح بیان کر رہے تھے" (یعنی ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا)  ر ف  ْعن ا ل ك  ِذْكر ك  و   "کی آیت 

مثال )" تمہارا بھی ذکر ہو گا۔!( اے محمد)ہللا تعالی یہ فرما رہا ہے کہ جہاں بھی میرا ذکر ہو گا، "لگے، 

اہی دیتا ہوں کہ ہللا کے سوا کوئی میں اس بات کی گو" (کہ کے طور پر کلمہ شہادت میں ہم یہ کہتے ہیں

 "خدا نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔
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کہ ایمان کا اقرار کرنے اور نماز کے لئے اذان دینے میں ہللا تعالی کے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے  

رآن کی نام لینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قساتھ محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کا 

سے بچتے ہوئے بھی آپ کا نام خدا کے نام کے  برے کاموںتالوت کے وقت، اچھے کام کرتے ہوئے اور 

 ساتھ لینا چاہیے۔

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ کا تذکرہ وہی کرتے ہیں نبی ہللا تعالی ہمارے  

۔ ہللا غفلت اختیار کرنے والے ہیںر بھاگتے ہیں جو جو آپ کو یاد رکھتے ہیں اور آپ کے ذکر سے وہی دو

تعالی آپ پر تمام اولین و آخرین میں سب سے بڑھ کر رحمت نازل فرمائے اور آپ کو ان تمام نعمتوں سے 

اس درود کے توسط سے ہللا یشان نعمتیں عطا فرمائے جو اس نے اپنی کسی بھی مخلوق پر نازل کیں۔ عال

بھی عطا کو کسی اپنی امت میں سے س سے بڑھ کر نصیب کرے جو اس نے کو نیکی اور تقوی اہم سب 

ہماری دعا ہے ۔ اور ہللا کی رحمت و برکت ہو محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم پرسالم ہو کیا ہو۔ 

 آپ کو عطا فرمائے۔ یغمبر کو عطا کئے وہ اس سے بڑھ کر وہکسی بھی سابق پ جزاکہ ہللا تعالی نے جو 

سے نکاال اور ہمیں اس امت  ہالکتور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم ہی کے ذریعے ہللا تعالی نے ہمیں حض 

کا حصہ بنایا جو اس کے پسندیدہ دین کی پیروی کرنے کے باعث انسانوں میں سب سے بہترین ہے۔ اسی 

تعالی نے اپنی  ہللادین کے باعث اس نے فرشتوں اور دیگر مخلوقات میں سے اس نے ہمارا انتخاب کیا۔ 

تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں جن سے ہمیں فائدہ پہنچا یا ہم کسی نقصان سے محفوظ رہے، حضور صلی 

 ہللا علیہ وٰالہ وسلم ہی کی وجہ سے ہم پر نازل فرمائیں۔ 

اور برائی سے ہمیں بچانے والے ہیں جو ہالکت آپ ہر فائدے کے لئے ہمارے راہنما ہیں اور ہر اس  

ہدایت کے راستے سے ہمیں خبردار کرنے والے ہیں۔ ہالکت ے راستے سے دور لے جاتی ہو۔ آپ کہدایت 

تیری رحمتیں آپ اور ! اے ہللااور اس کے بارے میں متنبہ کرنے میں آپ ہماری خیر خواہی پر قائم  ہیں۔ 

کے اہل و عیال  آپ کے خاندان پر اسی طرح نازل ہوں جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسالم اور ان

 پر نازل ہوئیں۔ بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور عظمت واال ہے۔

 :ہللا تعالی نے حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم پر اپنی کتاب نازل فرمائی  جس میں اس نے ارشاد فرمایا 

ْيِه و ال ِمْن ال ي   ،ِإنَُّه ل ِكت اٌب ع زِيزٌ و   يدٍ ْأتِيِه اْلب اِطُل ِمْن ب  نْيِ ي د  ْلِفِه ت نزِيٌل ِمْن ح ِكيٍم َحِ   ۔خ 
حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، 

حم سجدہ )کی نازل کردہ ہے۔ ( خدا)یہ ایک نہایت ہی حکمت و دانش رکھنے والے اور قابل تعریف 

41:41-42) 

گمراہی اور جہالت کو پیروکاروں صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے محمد اسی کتاب کے ذریعے ہللا تعالی نے 

اس نے اس کتاب میں کے اندھیروں سے نکال کر انہیں روشنی اور ہدایت کی طرف راہنمائی فرمائی۔ 

واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کیا کام کرنے کی اجازت ہے اور کن کن چیزوں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ 

ہے کہ انسانوں کے دنیا اور آخرت میں فائدے کے لئے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نقصان وہی بہتر جانتا 

 دہ؟ 

بجا النا الزم کر کا اس نے ان کی اطاعت کا امتحان اس طرح سے لیا کہ کہ ان پر کچھ عقائد و اعمال  

بدی زندگی کی کاموں سے اس نے انہیں روک دیا۔ اس اطاعت کا بدلہ وہ انہیں جنت کی ادیا اور کچھ 

اس نے  صورت میں دے گا اور انہیں سزا سے بچائے گا اور اپنی المحدود نعمتیں ان پر تمام کر دے گا۔

 انہیں یہ بتا دیا ہے کہ نافرمانی کی صورت میں انعام یافتہ لوگوں کے برعکس وہ سزا بھی دے گا۔

۔ ان لوگوں کے پاس مال و دولت ہللا تعالی نے لوگوں کو سابقہ اقوام کے تجربات سے توجہ دالئی ہے 

اور اوالد کی فراوانی تھی۔ یہ لوگ طویل عرصہ زندہ رہتے اور اپنے پیچھے یاد رہ جانے والے کارنامے 

یہ لوگ اس دنیا کی زندگی سے خوب لطف اندوز ہوئے لیکن جب ہللا تعالی کا فیصلہ آیا تو چھوڑ جاتے۔ 

 کے اختتام پر ہللا تعالی کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ موت نے اچانک انہیں آ لیا اور وہ اسی زندگی 
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اس طریقے سے ہللا تعالی نے ان لوگوں کو بعد والوں کے لئے واضح طور پر باعث عبرت بنا دیا گیا  

، وہ جاگ اٹھیںغفلت سے اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اس روشن نشانی کو سمجھتے ہوئے تاکہ وہ 

ہی فدیہ لے کر کسی کو چھوڑا تو توبہ قبول کی جائے گی اور نہ  نہ وقت آنے سے پہلے نیک عمل کر لیں

 جائے گا۔ 

ُد ُكلُّ ن  ْفٍس م ا ع ِمل ْت ِمْن خ رْيٍ ُُمْض راً و م ا ع ِمل ْت ِمْن ُسوٍء ت  و دُّ ل ْو  ن ُه أ م داً ب ِعيداً ي  ْوم  َتِ  ن  ه ا و ب  ي ْ   ۔أ نَّ ب  ي ْ

ضر پائے گا خواہ اس نے بھالئی کی ہو یا برائی۔ اس جس دن ہر شخص اپنے کئے ہوئے عمل کا پھل حا

 (3:30ال عمران )ابھی یہ دن بہت دور ہوتا۔۔۔ ! دن ہر انسان ہی تمنا کرے گا کہ کاش

جو کچھ بھی ہللا تبارک و تعالی نے اس کتاب میں نازل فرمایا ہے وہ اس کے وجود اور اس کی رحمت کا 

واقعتاً علم رکھتا ہے اور جو اس بات سے ناواقف ہے، وہ  بھی اس بات کو جانتا ہے، وہ ثبوت ہے۔ جو

لوگ مختلف طبقات پر مشتمل ہیں اس لئے اس حوالے چونکہ علم کے معاملے میں واقعتاً جاہل ہی ہے۔ 

 سے ان کے درجات میں بھی فرق ہے۔ 

ے لئے جو بھی علم کی طلب اپنے اندر رکھتا ہے، اس پر یہ الزم ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافے ک 

راہ میں آنے والی ہر مشکل پر صبر سے کام لے اور ہللا تعالی کے  اساپنی ہر ممکن توانائی صرف کرے۔ 

دین کا علم حاصل کرنے کے لئے خلوص نیت سے جدوجہد کرے خواہ دین کا یہ علم ہللا کی کتاب سے 

ے تا رہی کی مدد طلب کرو استنباط کے ذریعے حاصل ہو۔ طالب علم ہللا تعال استداللحاصل ہو یا اس سے 

 کیونکہ اس کی مدد کے بغیر کوئی خیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔

، خواہ یہ احکامات اس کے تا ہےاس کے احکامات اخذ کرجو صاحب علم بھی ہللا تعالی کی کتاب سے  

قول  کےاس ، ہللا کی مدد اخذ کیے جائیں متن سے براہ راست حاصل ہوں یا استدالل و استنباط کے ذریعے

، حاصل ہوتی ہےدنیاوی اور اخروی زندگی میں نیکی کی روش  و فعل میں اس کے شامل حال ہوتی ہے

شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں، عقل و دانش اس کے دل میں گھر کرتی ہے، اور وہ شخص دینی معامالت 

 میں امامت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔

کر رہا  انیحکم کو ب یکا متن صاف صاف کس تیکہ آ ںیطرح مل جاتے ہ کتاب سے بعض احکام تو اس یک یہللا تعال :نوٹ

ہے جس پر دالئل قائم کرتے ہوئے حکم کو  یبات نکلت یبات سے دوسر یہوئ یک انیب ںیم تیآ یہوتا ہے۔ بعض اوقات کس

 نیہے کہ مرد و خوات ایگ ایک انیحکم ب ہی ںیہے کہ قرآن م طرحمثال اس  ی۔ اس کںیجاتا ہے۔ اسے استدالل کہتے ہ ایاخذ ک

 حکم نص سے ثابت ہے۔  ہی۔ ےیحفاظت کرنا چاہ ینگاہوں اور شرمگاہوں ک یکو اپن

جو شرم و  ںیہ قےینشست و برخاست کے کون کون سے طرلباس اور جائے گا کہ  ایاخذ ک ہیدلیل پکڑ کر حکم سے  یاس 

 ۔ںی۔ اسے استدالل کہتے ہںیا کے مطابق ہیجو شرم و ح ںیہ سےیاور کون سے ا ںیکے خالف ہ ایح

اگرچہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں لیکن  ،رہا ہے ہی اپنی رحمتیں نازل فرماہم پر پہلے جو ہللا تعالی  

پھر بھی ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری کمزوریوں کے باوجود ان نعمتوں کو ہمیشہ جاری رکھے۔ 

منصب عطا کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی  وہی ہللا جس نے ہمیں نسل انسانیت میں خیر امت کا

اور اپنے نبی کی سنت کا فہم عطا کرے اور ہمارے قول و عمل کو ایسا بنا دے کہ ہم اس کا حق ادا کر 

 سکیں اور ہمیں اس میں مزید کوشش کی توفیق عطا کرے۔

کے بارے میں اسے ہللا کی ہللا تعالی کے دین کے ماننے والوں پر کوئی ایسی مصیبت نہیں آتی جس  

 :کتاب سے راہنمائی نہ مل رہی ہو۔ ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

ْْ ِميدِ ِكت اٌب أ نز ْلن اُه إِل ْيك  لُِتْخرِج  النَّاس  ِمْن الظُُّلم اِت ِإَل  النُّوِر بِِإْذِن ر هبِِّْم ِإَل  ِصر اِط اْلع زِيزِ   ۔ ا

نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی یہ ایک کتاب ہے جسے تمہاری طرف 

 کی طرف الؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اسی خدا کے راستے پر جو بڑا زبردست اور قابل تعریف ہے۔

 (14:1ابراہیم )
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 ۔ف كَُّرون  و أ نز ْلن ا إِل ْيك  الذِّْكر  لِتُب  نيِّ  لِلنَّاِس م ا نُ زِّل  ِإل ْيِهْم و ل ع لَُّهْم ي  ت   

اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تا کہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان 

 (16:44 النحل) کے لئے اتاری گئی ہے تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔

ي اناً ِلُكلِّ ش ْيٍء و ُهًدى و ر َْح ًة و بُ   ۔ْشر ى لِْلُمْسِلِمني  و ن  زَّْلن ا ع ل ْيك  اْلِكت اب  تِب ْ

ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو صاف صاف ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ہدایت، رحمت اور 

 (16:89 النحل) سر تسلیم خم کر رکھا ہے۔( خدا کے سامنے)بشارت ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے 

ن ا إِل ْيك  ُروحًا ِمْن أ ْمرِن ا م ا كُ  ي ْ ِلك  أ ْوح  ْنت  ت ْدرِي م ا اْلِكت اُب و ال اإِلمي اُن و ل ِكْن ج ع ْلن اُه نُوراً ن  ْهِدي بِِه م ْن ن ش اُء ِمْن و ك ذ 
 ۔ِعب اِدن ا و إِنَّك  ل ت  ْهِدي ِإَل  ِصر اٍط ُمْست ِقيمٍ 

تمہاری طرف وحی کی ہے۔ اس سے پہلے تمہیں یہ علم اور اسی طرح ہم نے اپنی طرف سے ایک روح 

کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ مگر ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا ہے جس تھا کہ  نہ 

ک تم سیدھے راستے کی طرف چاہتے ہیں۔ بے شسے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے 

 (42:52 الشوری)کر رہے ہو۔  راہنمائی
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 البیان: 2باب 
معانی ہیں۔ یہ معانی اگر چہ بنیادی طور پر ایک ہی  ایک وسیع اصطالح ہے جس کے بہت سے "البیان"

ان تمام معانی کا ایک مشترک پہلو ہے اور مادے سے نکلے ہیں لیکن ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہیں۔ 

۔ یہ حکم ان لوگوں کے لئے بالکل متعین اور واضح تھا جن کی زبان میں قرآن نازل "واضح حکم"وہ ہے 

پر زیادہ زور دے کر انہیں مزید واضح ں ہے لیکن ان میں سے بعض احکام ہوا۔ اگرچہ ان کی اہمیت یکسا

کیا گیا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ جو لوگ عربوں کی زبان سے ناواقف ہیں، ان کے لئے ان احکام کی 

 وضاحت میں کچھ فرق پیدا ہو جائے۔

قات پر مجموعی طور ہللا تعالی نے اپنی کتاب میں جو احکامات اپنی مخلواپنے سابقہ احکام کی طرح  

کی دعوت دی ہے، کچھ اقسام پر و اطاعت پر واضح کئے ہیں اور جن کے ذریعے انہیں اپنی عبادت 

 :مشتمل ہیں

  کا وہ مجموعہ ہے جو اس نے اپنی مخلوق پر الزم کیا ہے۔ مثالً نماز، زکوۃ، حج  احکاماتپہلی قسم

ے مثالً بدکاری، شراب، مردار، اس نے کھلے اور چھپے برے کاموں سے منع کیا ہ اور روزہ۔

خون اور خنزیر کا گوشت کھانا۔ ہللا تعالی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے۔ اسی 

بیان واضح طور پر طرح اور بہت سے معامالت ہیں جنہیں ہللا تعالی نے اپنی کتاب کے متن میں 

 کر دیا ہے۔

 اپنی کتاب میں فرض تو قرار دیا ہے لیکن  دوسری قسم ان احکامات پر مشتمل ہے جنہیں اس نے

کے اس نے اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  ے طریقے کی وضاحتان پر عمل کرنے ک

اسی وغیرہ۔  ان کے اوقات،شرحمثال کے طور پر نمازوں کی تعداد، زکوۃ کی ہے۔  کیذریعے 

 ئے ہیں۔طرح کے مزید احکامات بھی ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں نازل فرما

  تیسری قسم کے احکام وہ ہیں جنہیں ہللا کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اپنے ارشادات یا

نصعمل کے ذریعے متعین کر دیا ہے لیکن ان کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی 
3
اس  ۔نہیں ہے 

کرنے کا  اعتاطکے لئے ہللا تعالی نے اپنی کتاب میں اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی 

(  علیہ وٰالہ وسلم پر چھوڑتے ہوئےتفصیالت کو رسول ہللا صلی ہللا اور)حکم دے دیا ہے  (اجمالی)

اس طرح سے دین کا جو پیروکار ان احکام ۔ انہیں آپ کے حکم کی طرف رجوع کرنے کا کہا ہے

ت ہی قبول حکم کے تح (اتباع رسول کے قرآنی)کو دین کی حیثیت سے قبول کرتا ہے، وہ انہیں 

 کرتا ہے۔

  چوتھی قسم ان احکام کی ہے جن کے بارے میں ہللا تعالی نے اپنے بندوں کو اجتہاد کرنے کا حکم

قرآن و سنت )دیا ہے اور بالکل اس طریقے سے ان کی اطاعت کا امتحان لیا ہے جیسا کہ اس نے 

 :کا ارشاد ہےلیا ہے۔ ہللا سبحانہ و تعالی امتحان دیگر احکامات کے معاملے میں  (کے

ُلو  أ ْخب ار ُكْم  ُلو نَُّكْم ح َّتَّ ن  ْعل م  اْلُمج اِهِدين  ِمْنُكْم و الصَّابِرِين  و ن  ب ْ  ۔و ل ن ب ْ

ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حاالت کی جانچ کریں اور یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے 

 (47:31 محمد) ۔مجاہد اور ثابت قدم کون لوگ ہیں

 ۔ و لِي ْبت ِلي  اللَُّه م ا ِِف ُصُدورُِكْم و لُِيم حِّص  م ا ِف قُ ُلوِبُكمْ 
تاکہ ہللا تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے، اسے آزما لے اور تمہارے دلوں میں جو ( یہ تو اس لئے تھا)

 (3:154 ال عمران) ۔کھوٹ ہے اسے چھانٹ دے

 
3
 نص کا مطلب ہے ایسے واضح الفاظ میں حکم دینا جو کسی آیت کو پڑھنے سے فورا سمجھ میں آ جائے۔  
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 ۔و ي ْست ْخِلف ُكْم ِف األ ْرِض ف  ي نظُر  ك ْي   ت  ْعم ُلون   ق ال  ع س ى ر بُُّكْم أ ْن يُ ْهِلك  ع ُدوَُّكمْ 

قریب ہے وہ وقت جب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہالک کر دے اور تمہیں زمین میں حکومت عطا 

 (7:129 االعراف) کرے، پھر دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو؟

 :کو حکم دیا نبی صلی ہللا علیہ وسلممسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کے لئے ہللا تعالی نے اپنے 

  ْْ ل ًة ت  ْرض اه ا ف  و لِّ و ْجه ك  ش ْطر  اْلم ْسِجِد ا اِء ف  ل نُ و لِّي  نَّك  ِقب ْ ْيُث م ا ُكنُتْم ف  و لُّوا ق ْد ن  ر ى ت  ق لُّب  و ْجِهك  ِف السَّم  ر اِم و ح 
 ۔ُوُجوه ُكْم ش ْطر ُه 

ار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر یہ تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار ب

حرام کی طرف پھیر لو اور جہاں کہیں بھی تم الدیتے ہیں، جسے تم پسند کرتے ہو۔ اپنے چہرے کو مسجد 

 (2:144 البقرہ) ۔ہو، اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو

ْيُث خ ر ْجت  ف  و لِّ و ْجه ك  ش ْطر  اْلم   ْْ ر اِم و ِمْن ح   ۔ْسِجِد ا

 ( 2:149البقرہ) ۔حرام کی طرف پھیر دوالتم جہاں سے بھی نکلو، اپنا منہ مسجد 

تو وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو ہللا تبارک و تعالی نے انسان کو راہنمائی دی ہے کہ اگر مسجد الحرام 

سہارے انسان اسی عقل کے ۔ جو ان پر فرض کیا گیا ہے اپنی عقل استعمال کر کے قبلے کا تعین کریں

ذریعے متضاد چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ ہللا تعالی نے زمین پر ایسی زندگی گزارتا ہے اور اسی کے 

یہ معاملہ اس سے مختلف ہے ( جن کی مدد سے قبلے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔)نشانیاں مقرر کر دی ہیں 

رخ کیا ( بالکل صحیح طور پر متعین کر کے)کہ اگر مسجد الحرام آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کی طرف 

 جائے گا۔

 ۔و ُهو  الَِّذي ج ع ل  ل ُكْم النُُّجوم  لِت  ْهت ُدوا هِب ا ِِف ظُُلم اِت اْلب  رِّ و اْلب ْحِر 

وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا 

 (6:97 االنعام) ۔ذریعہ بنایا

 ۔ و ع الم اٍت و بِالنَّْجِم ُهْم ي  ْهت ُدون  
اس نے زمین میں راستہ بتانے والی عالمات رکھ دیں اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستہ معلوم کرتے 

 (16:16 النحل) ہو۔

، سورج، چاند، جن کے نام مشہور ہیں پہاڑ، رات، دن، مختلف مخصوص سمتوں سے چلنے والی ہوائیں

  و غروب کے مقام اور آسمان پر ان کی پوزیشن یہ سب ان عالمات میں شامل ہیں۔وع اور ستاروں کے طل

ہللا تعالی نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ قبلے کے تعین کے لئے اپنی عقل کو استعمال کرے۔ جب  

سے بچ جاتا ہے۔  طرف رخ کرنےکو استعمال کرتا ہے تو وہ ہللا کے حکم کے خالف غلط انسان اپنی عقل 

س نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مسجد الحرام اگر نظر نہ آ رہی ہو تو جس طرف چاہے، منہ کر ا

 کے لئے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئےہللا تعالی نے انسان کے نماز ادا کر لی جائے۔ 

مہمل  "جھتا ہے کہ وہ یونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔کیا انسان یہ سم"یعنی  "أ َي ْس ُب اإِلنس اُن أ ْن يُ ت ْر ك  ُسًدى "فرمایا ہے، 

چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اسے کسی چیز کا نہ تو حکم دیا جائے اور نہ ہی کسی چیز سے روکا 

 جائے۔

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے عالوہ کسی کو یہ حق حاصل اس بحث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ  

، حالت ی معاملے میں کوئی فیصلہ کرے سوائے اس کے کہ عدالتی معامالتنہیں ہے کہ وہ دین کے کس

میں انسان اس طریقے سے استدالل کرے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔  احرام میں شکار کے جرمانے وغیرہ

ملتے جلتے معاملے کے بارے اسی طرح استحسان کی اجازت بھی صرف اسی صورت میں ہے جب کسی 

 صلے پر قیاس کیا جائے۔میں پہلے سے دیے گئے فی
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دو اچھے کردار والے عادل مردوں سے گواہی دلوائیں۔ ہللا تعالی نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ  

اچھے اور برے اچھے کردار کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہللا تعالی کی فرمانبرداری کرتا ہو۔ اسی سے 

اسے بطور مثال واضح آئے گی اور میں نے  فرق واضح ہوتا ہے۔ یہ بحث اپنے مناسب مقام پرکردار کا 

 ے۔استعمال کیا جا سکبھی اسے ملتے جلتے حاالت میں تاکہ ہے کیا 

 ہیں قرآن ہی میں مزید واضح کر دیا گیاایسےاحکام جن: 1بیان 

 :بیت ہللا کی زیارت کے بارے میں ہللا تعالی نے ارشاد فرمایا

ْْ جِّ  ْعُتْم تِلْ  ف م ْن َت  تَّع  بِاْلُعْمر ِة ِإَل  ا ْْ جِّ و س ب ْع ٍة ِإذ ا ر ج  ْد ف ِصي اُم ث الث ِة أ يَّاٍم ِِف ا ك  ف م ا اْست  ْيس ر  ِمْن اَْل ْدِي ف م ْن َلْ  َيِ 
ْْ ر امِ  ْ ي ُكْن أ ْهُلُه ح اِضرِي اْلم ْسِجِد ا  ۔ ع ش ر ٌة ك اِمل ٌة ذ ِلك  ِلم ْن َل 

ائدہ اٹھانا چاہے، وہ حسب مقدور قربانی ادا کرے۔ اگر تم میں سے جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا ف

قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے ایام میں اور سات گھر پہنچ کر رکھے اور اس طرح سے دس 

 البقرۃ)پورے کر لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر مسجد الحرام کے پاس نہ ہوں۔ 

2:196) 

، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حج کے دوران تین دن کے ب کیا گیااس آیت میں جن لوگوں سے خطا

۔ اسی رکھنے کا مقصد دس روزے پورے کرنا ہےروزے اور واپس آنے کے بعد میں سات دن کے روزے 

ہللا تعالی کے اس ارشاد کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس سے لئے ہللا تعالی نے فرمایا کہ یہ دس پورے کر لو۔ 

جیسا کہ تین اور سات کا مجموعہ دس ہوتا ہے۔ ئے یا پھر انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ مزید وضاحت ہو جا

 :اس نے ایک اور مقام پر فرمایا

ل ةً   ۔و و اع ْدن ا ُموس ى ث الِثني  ل ي ْل ًة و أ َْت ْمن اه ا ِبع ْشٍر ف  ت مَّ ِميق اُت ر بِِّه أ ْرب ِعني  ل ي ْ

یا اور بعد میں دس دن کا اس پر اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس ہم نے موی کو تیس راتوں کے لئے طلب ک

 (7:142 االعراف)کے رب کی مقرر کردہ مدت چالیس دن ہو گئی۔ 

 چالیس ہوتے ہیں۔ ،سے مخاطبین پر یہ واضح کر دیا گیا کہ تیس اور دس طریقےاس 

کر رہے ہیں کہ تیس اور ہللا تعالی کے اس فرمان میں چالیس راتوں سے یا تو یہی مراد ہے جس پر ہم بات 

واضح کر دینا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد مزید دس، چالیس ہوتے ہیں اور یا پھر اس کا مقصد معنی کو 

 :باری تعالی ہے

أ يَّامًا م ْعُدود اٍت ف م ْن ك ان   .ن  ي ا أ ي ُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ُكِتب  ع ل ْيُكْم الصِّي اُم ك م ا ُكِتب  ع ل ى الَِّذين  ِمْن ق  ْبِلُكْم ل ع لَُّكْم ت  ت َُّقو 
ٌة ِمْن أ يَّاٍم ُأخ ر    ۔ِمْنُكْم م رِيضاً أ ْو ع ل ى س ف ٍر ف ِعدَّ

تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی بن 

یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے  سکو۔ چند مقرر دنوں کے یہ روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو

 (184-2:183 البقرہ)دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے۔ 

ُكْم الشَّْهر  ف  ْلي ُصْمُه و م ْن  ش ْهُر ر م ض ان  الَِّذي أُنزِل  ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس و ب  ي ِّن اٍت ِمْن اَْلُد ى و اْلُفْرق اِن ف م ْن ش ِهد  ِمنْ 
ٌة ِمْن أ يَّاٍم ُأخ ر  ك ان  م رِيضاً أ    ۔ْو ع ل ى س ف ٍر ف ِعدَّ

ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جو انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح مہینہ وہ رمضان 

تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول دینے والی ہیں۔ اس لئے 

ے وہ اس میں پورے مہینے کے روزے رکھے اور اگر کوئی اب سے جو شخص اس مہینے کو پائ

 (2:185 البقرہ)مریض یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ 

ہللا تعالی نے انسان پر روزے فرض کئے اور یہ متعین کر دیا کہ روزے ایک مہینے کے لئے رکھنا  
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رمیانی مدت کو کہتے ہیں جو کہ تیس یا انتیس دن آنے کی دہوں گے۔ ایک مہینہ، دو لگاتار چاند کے نظر 

جو ہدایت پوشیدہ اوپر والی دونوں آیات کی طرح ان دونوں آیات میں بیان کردہ قانون میں ہو سکتی ہے۔ 

 ہے وہ یہ ہے کہ پورے عدد کو صحیح طور پر بیان کر دیا جائے۔

یان کر دیا جائے، اور تیس اور دس ان آیات کی قرین قیاس تفسیر یہ ہے کہ سات اور تین کے عدد کو ب 

کے عدد کو بیان کر دیا جائے۔ اس طرح لوگ صحیح طور پر مجموعی عدد کو جان لیں جیسا کہ وہ 

 میں اس بات کو جانتے ہیں۔کے بارے رمضان کے مہینے 

 ایسے احکام جنہیں واضح کرنے کی ضرورت نہیں: 2بیان 

 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

ْعب  نْيِ و ِإْن ُكْنُتْم ُجنُباً ْم ِإَل  الصَّالِة ف اْغِسُلوا ُوُجوه ُكْم و أ ْيِدي ُكْم ِإَل  اْلم ر اِفِق و اْمس ُحوا ِبُرُءوِسُكْم و أ ْرُجل ُكْم ِإَل  اِإذ ا ُقْمتُ  ْلك 
 ۔ف اطَّهَُّروا 

ر پاؤں ٹخنوں تک جب تم نماز کے لئے اٹھو تو منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسح کر لو او

 (5:6 المائدہ) دھو لو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔

 ۔وال ُجنُب اً إال عابري سبيلٍ 

 ( 4:43النسا )ہو۔  اؤ سوائے اس کے کہ راستے سے گزرناحالت جنابت میں نماز کے قریب نہ ج

کر دی ہے جس کے ذریعے ہم وضو وضو کی ایک جامع تعریف بیان ان آیات کے ذریعے ہللا تعالی نے 

یہاں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ منہ کو استنجا اور غسل سے الگ ایک حکم کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ 

ایک کم ایک مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اس حکم میں یہ واضح نہیں تھا کہ کیا انہیں اور ہاتھوں کو کم از 

اس اس بات کی وضاحت ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے رسول  دھویا جا سکتا ہے؟سے زیادہ مرتبہ بھی 

تین مرتبہ دھویا۔ اس  ان اعضالیکن آپ نے خود  وضو میں ایک بار دھونے کا حکم دیاکہ  طرح فرمائی

 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ دھونا تو ضروری ہے اور تین مرتبہ دھونے کا اختیار دیا گیا ہے۔ 

معلوم ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے لئے تین پتھر درکار ہیں۔ رسول ہللا ھی بسے یہ سنت اسی طرح  

آپ نے یہ صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ وضو اور غسل سے کیا مراد ہے؟ 

ضروری ہے۔ قرآن مجید کے متن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے بھی بتا دیا کہ ٹخنوں اور کہنیوں کو دھونا 

ہ ٹخنوں کو پاؤں دھونے اور کہنیوں کو ہاتھ دھونے کے حکم میں شامل کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں ک

ان دھلی ": فرما دیا( اس کی وضاحت بھی فرمائی اور یہ بھی)رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے بھی۔ 

و دھونا چاہیے نہ کہ ان کا مسح کرنا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پاؤں ک" ایڑیوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔

 چاہیے۔

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے 

ُه أ ب  و اُه ف ُأُمِِّه الث ُُّلُث ف ِإْن ك ان  ل ُه و أل ب  و ْيِه ِلُكلِّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا السُُّدُس ِمَّا ت  ر ك  ِإْن ك ان  ل ُه و ل ٌد ف ِإْن َلْ  ي ُكْن ل ُه و ل ٌد و و رِث  
 ۔ُأُمِِّه السُُّدسُ ِإْخو ٌة ف  

اگر میت صاحب اوالد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لئے اس کے ترکے کا چھٹا حصہ ہے 

اور اگر اس کی اوالد نہ ہو اور اس کے والدین ہی وارث ہوں تو ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے۔ اور اگر 

 ( 4:11النسا )۔ میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہو گی

ُنَّ و ل ٌد ف ِإْن ك ان  َل ُنَّ و ل ٌد ف  ل ُكْم الرُّبُُع ِمَّ  ا ت  ر ْكن  ِمْن ب  ْعِد و ِصيٍَّة يُوِصني  هِب ا أ ْو و ل ُكْم ِنْصُ  م ا ت  ر ك  أ ْزو اُجُكْم ِإْن َلْ  ي ُكْن َل 
ُنَّ الرُّبُُع ِمَّا ت  ر ْكُتْم ِإْن َلْ  ي ُكْن ل ُكْم و   ل ٌد ف ِإْن ك ان  ل ُكْم و ل ٌد ف  ل ُهنَّ الثُُّمُن ِمَّا ت  ر ْكُتْم ِمْن ب  ْعِد و ِصيٍَّة تُوُصون  هِب ا أ ْو د ْيٍن و َل 



 Australian Islamic Library [امام شافعی کی کتاب الرسالہ کا اردو ترجمہ]

 

www.australianislamiclibrary.org Page 32 
 

انُوا أ ْكث  ر  د ْيٍن و ِإْن ك ان  ر ُجٌل يُور ُ  ك الل ًة أ ْو اْمر أ ٌة و ل ُه أ ٌخ أ ْو ُأْخٌت ف ِلُكلِّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا السُُّدُس ف إِ  ِمْن ذ ِلك  ف  ُهْم  ْن ك 
اُء ِِف الث ُُّلِث ِمْن ب  ْعِد و ِصيٍَّة يُوص ى هِب ا أ ْو د ْيٍن غ ي ْر  ُمض ارٍّ و ِصيًَّة ِمْن اللَِّه و اللَُّه ع ِلي ِليٌم ُشر ك   ۔ٌم ح 

تمہاری بیویوں نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے، تمہارے لئے اس کا نصف حصہ ہے اگر وہ بے اوالد ہوں۔ 

کی صورت میں تم چوتھائی حصے کے حق دار ہو جبکہ میت کی کی گئی وصیت پوری کر  اوالد ہونے

تمہارے ترکے سے چوتھائی حصے ( بیویاں)دی گئی ہو اور اس پر واجب االدا قرض ادا کر دیا گیا ہو۔ وہ 

ا ورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہو گکی حق دار ہوں گی اگر تم بے اوالد ہو ورنہ صاحب اوالد ہونے کی ص

اگر وہ  اگر وصیت جو تم نے کی تھی، پوری کر دی جائے یا قرض جو تم نے چھوڑا تھا ادا کر دیا جائے۔

مرد و عورت بے اوالد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، 

ہوں تو کل ترکے کے تہائی  تو بھائی یا بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ

میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ میت کی طرف سے کی گئی وصیت پوری کر دی جائے اور میت پر 

واجب االدا قرض ادا کر دیا جائے بشرطیکہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ حکم ہے ہللا کی طرف 

 ( 4:12النسا )۔ سے اور ہللا دانا و بینا اور نرم خو ہے

۔ ہللا تعالی نے یہ شرط کے بعد دیگر تفصیالت غیر ضروری ہیںاحکامات واضح جید کے ان قرآن م 

عائد کر دی ہے کہ ترکے کی تقسیم سے قبل وصیت پوری کی جائے اور قرض ادا کئے جائیں۔ یہ بات 

 حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ وصیت ترکے کے ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

 جن کی وضاحت سنت کے ذریعے کی گئیایسے احکام : 3 بیان

 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

 ۔ِإنَّ الصَّالة  ك ان ْت ع ل ى اْلُمْؤِمِنني  ِكت اباً م ْوُقوتاً 

 ( 4:103النسا )۔ بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔

 ۔و أ ِقيُموا الصَّالة  و آتُوا الزَّك اة  

 ( 2:43البقرۃ) ۃ دو۔نماز قائم کرو اور زکو

ْْ جَّ و اْلُعْمر ة  لِلَِّه   ۔و أ َتُّوا ا

 ( 2:196البقرۃ)۔ ہللا کے لئے حج اور عمرہ پورا کرو

یہ احکام نازل کرنے کے بعد ہللا تعالی نے اپنے رسول کی زبان سے نمازوں کی تعداد، اوقات اور 

ور ان اعمال کی ادائیگی کب ضروری ہے اور زکوۃ کی رقم اور اوقات، حج اور عمرہ کا طریقہ ا ،ادائیگی

حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں اتفاق بھی رکھتی ہیں اور کچھ کب نہیں؟ 

 میں موجود ہیں۔ حدیثاختالف بھی۔ اسی طرز کی اور مثالیں قرآن اور 

والے دو افراد بسا ہوتی ہے کہ حدیث روایت کرنے  احادیث میں بسا اوقات بظاہر اختالف نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ :نوٹ

اوقات حدیث کا پس منظر بیان نہیں کر پاتے یا پھر دونوں احادیث مختلف مواقع سے متعلق ہوتی ہیں یا پھر کسی ایک 

صاحب غلط فہمی کی بنیاد پر بات کو کسی اور طرح بیان کر دیتے ہیں۔ احادیث کو جمع کرنے اور اس کے پس منظر سے 

 قفیت حاصل کرنے سے یہ تعارض دور ہو جاتا ہے۔وا

 میں بیان کردہ احکام سنت: 4بیان 

میں بیان فرما دیے  حدیثشامل ہیں جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے بھی البیان میں وہ تمام احکام 

ن کیا کہ ہللا تعالی نے اگرچہ یہ احکامات قرآن میں بیان نہ ہوئے ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں بیا

اپنے بندوں پر اپنے جس احسان کا ذکر کیا ہے کہ اس کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم انہیں کتاب اور 

حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ حکمت سے مراد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  
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 ہے۔سنت کی 

وٰالہ وسلم  کی اطاعت کے بارے میں ہللا تعالی کا جو حکم بیان کیا ہے میں نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ  

وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دین میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن میں ہللا تعالی نے آپ کے جو فرائض بیان 

 :کئے ہیں وہ ان اقسام پر مشتمل ہیں

  کہ  ے گئے ہیںسے بیان کر دیاتنی وضاحت میں کتاب ہللا جو ہے ان احکام پر مشتمل پہلی قسم تو

 کی ضرورت نہیں ہے۔ وضاحتکسی  مزید بعدوحی کے نزول کے 

  حکم کو اجماالً فرض کر دیا ہم پر  کی طرف سےہللا تعالی  جن میںکے احکام وہ ہیں دوسری قسم

کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے پوری جامعیت کے ساتھ ہللا تعالی کی طرف ہے اور اس 

کہ کوئی حکم کس طرح فرض ہے؟ کس پر فرض ہے؟ اس  بیان کر دی ہیں( فصیالتت)سے یہ 

 ؟میں سے کب کسی حکم پر عمل کرنا الزم ہوتا ہے یا نہیں

  ان احکام پر مشتمل ہے جو ہللا تعالی نے اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت تیسری قسم

 وجود نہیں ہیں۔کے ذریعے متعین فرمائے۔ یہ احکام کتاب ہللا میں م

 ان میں سے ہر قسم ہللا کے قانون کا بیان ہے۔ 

ہے، اس مانتا جو شخص ہللا تعالی کی کتاب، قرآن میں بیان کردہ احکامات پر عمل کرنے کو اپنے لئے  

پر یہ بھی الزم ہے کہ وہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کو بھی قبول 

جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا  اس کا حکم کتاب ہللا میں موجود ہے۔کرے کیونکہ 

علیہ وٰالہ وسلم ہللا تعالی ہی کی طرف سے مامور کئے گئے ہیں، اسے یہ بھی ماننا چاہیے کہ حضور صلی 

 ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی اطاعت بھی خدا نے ہی ہم پر الزم کی ہے۔

کی کتاب اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت میں بیان ہوئے،  جو فرائض ہللا تعالی 

جو کچھ وہ قبول کر رہا انہیں مان لینا اس بات کو قبول کر لینا ہے کہ یہ سب ہللا کی طرف سے ہی ہے۔ 

یا فرائض اور حدود میں حرام و حالل  جیسے ہے اس میں اگر فروعی نوعیت کے کچھ اختالفات بھی ہوں

أل عما يفعل، ال ُيس"کسی بات کا حکم دیا یا کسی کو سزا دی جیسا کہ اس نے قرآن میں فرمایا ہے،  تالف۔اخ
سے ان ( اس کےان بندوں)سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کچھ کیوں کیا لیکن  (ہللا) اس"یعنی  "وهم يسألون

 "کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔

 اجتہادی امور: 5بیان 

 اجتہاد کی پہلی مثال

 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

ْْ ر اِم و ح ْيُث م ا ُكنُتْم ف  و لُّوا ُوُجوه ُكْم ش ْطر ُه  ْيُث خ ر ْجت  ف  و لِّ و ْجه ك  ش ْطر  اْلم ْسِجِد ا  ۔و ِمْن ح 

، اپنا منہ اسی کی پھیر دو اور جہاں کہیں بھی تم ہو سمتتم جہاں سے بھی نکلو، اپنا منہ مسجد الحرام کی 

 ( 2:150البقرہ) طرف کر لو۔

کہ لوگ جہاں بھی ہوں اپنا منہ نماز کے وقت مسجد  اس آیت میں ہللا تعالی نے یہ فریضہ عائد کیا ہے 

تو اس کا مطلب یہ ہے " اقصد شطر کذا"کالم عرب میں جب یہ کہا جائے، الحرام کی طرف کر لیا کریں۔ 

یعنی کہ بالکل اسی سمت میں منہ کرنا " ن اس طرف رخ کرنا چاہتا ہوں۔میں آنکھوں سے دیکھ کر عی"کہ 

کالم عرب کے مختلف اشعار میں لفظ )چاہتا ہوں۔ اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن اس کا مطلب ایک ہی ہے۔ 

 (کو اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ امام صاحب نے یہاں کچھ اشعار نقل کئے ہیں۔" شطر"

 ۔وما توِن الرسالة ش طر عمرو  راً رسوالً  أال من مبلغ ع م
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کوئی ہے جو عمرو کی طرف قاصد بھیجے، اگرچہ عمرو کی طرف جانے واال پیغام اسے فائدہ نہ 

 (خفاف بن ندبہ)پہنچائے گا۔ 

  صدور الِعيس شطر بِن َتيمِ    أقول ألم زِنْ ب اٍع أ قيمي 
 (ساعدہ بن جویۃ)تمیم کی طرف موڑ دو۔  میں ام زنباع کو کہتا ہوں کہ اونٹنیوں کے رخ کو بنی

 هوٌل له ظُل ٌم توشاُكُم ِقط ع ا   وقد أظلُكُم من شطر ثورُكُم 
تمہاری سرحدوں کی طرف سے تم پر تاریکیوں نے سایہ کر لیا ہے۔ یہ خوف ہے کہ تاریکیاں چھا کر 

 (لقیط االیادی)تمہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں۔ 

 فشطر ها ب ص ُر العينني مسحورُ    إن العسري هبا داٌء ُُمامُرها
 تھکا ہوا جانور اپنے درد کو چھپائے ہوئے ہے۔ اس کی نگاہیں مسحور ہو کر اس جانب لگی ہوئی ہیں۔

سے مراد " شطر"کا مطلب ہے وہ اس جانب نگاہیں لگائے ہوئے ہے۔ ان تمام اشعار میں " بصر العینین"

دیکھ رہا ہے تو بالکل درست سمت میں اس کی  کسی چیز کی طرف رخ کرنا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو

طرف رخ کرے اور اگر وہ چیز نظروں سے اوجھل ہو تو پھر اجتہاد کے ذریعے اس کی طرف رخ کرے۔ 

 :جو ایک شخص کے لئے ممکن ہے۔ ہللا تعالی کا ارشاد ہےیہی بات ہے 

 ۔اِت اْلب  رِّ و اْلب ْحِر و ُهو  الَِّذي ج ع ل  ل ُكْم النُُّجوم  لِت  ْهت ُدوا هِب ا ِِف ظُُلم  

وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا 

 (6:97 االنعام) ذریعہ بنایا۔

 ۔ و ع الم اٍت و بِالنَّْجِم ُهْم ي  ْهت ُدون  
تم راستہ معلوم کرتے  اس نے زمین میں راستہ بتانے والی عالمات رکھ دیں اور ستاروں کے ذریعے بھی

 (16:16 النحل) ہو۔

مقرر کیا ہے ( قبلہ)کو مسجد الحرام  ، اس نےمقرر کی ہیں (Landmarks)ہللا تعالی نے زمین پر عالمات 

قبلہ رو ہونے کے لئے انسان ان عالمات کا استعمال اور لوگوں کو اس کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 

اسے حاصل ہے۔ وہ اپنی عقل سے ان عالمات سے استدالل جو  گاکے ذریعے کرے اپنی عقل کی قوت 

  ۔ یہ ہللا تعالی کا واضح فیصلہ اور ہم پر احسان ہے۔کرتے ہوئے قبلے کا تعین کرے گا

 اجتہاد کی دوسری مثال

 :کا ارشاد ہےہللا تعالی 

 ۔و أ ْشِهُدوا ذ و ى ع ْدٍل ِمْنُكْم 

 (65:2 الطالق) ۔واہ بنا لواپنے میں سے دو اچھے کردار کے افراد کو گ

 ۔هداِمن ترضون من الش

 (2:282البقرۃ ) ۔جن گواہوں پر تم راضی ہو

دراصل ہللا کی اطاعت ( یعنی اچھا کردار" )عدل"کسی شخص کا ہللا تعالی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ 

ذو "یں کرتا وہ ہے اور جو ایسا نہ" ذو عدل"۔ ایسا شخص جو ہللا کے احکامات پر عمل کرتا ہے، کرنا ہے

 :ارشاد باری تعالی ہےمقام نہیں ہے۔ ایک اور " عدل

ال تقتلوا الصيد وأنتم ُحُرٌم، ومن قتله منكم متعمداً، فجزاٌء مثُل ما قتل من الن َّع م، َيكُم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ   
 ۔ الكعبة
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بیٹھے تو جو جانور اس نے مارا اور اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کر  ۔احرام کی حالت میں شکار مت کرو

ہے، اسی کے ہم پلہ جانور اسے مویشیوں میں سے قربان کرنا ہو گا جس کا فیصلہ تم میں سے دو اچھے 

 (5:95المائدہ )کردار والے آدمی کریں گے اور یہ نذر کعبہ تک پہنچائی جائے گی۔ 

میں ذرائع نقل و حمل چونکہ اتنے قدیم دور موجودہ دور کے حاالت کے تحت اس حکم کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ : نوٹ

ترقی یافتہ نہ تھے اس وجہ سے میقات سے لے کر مکہ تک کا سفر بھی بسا اوقات کئی دن میں طے ہوتا جس میں خوراک 

کی قلت کا مسئلہ پیش آ جایا کرتا۔ چونکہ حالت احرام میں خشکی کا شکار ممنوع ہے، اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ 

وئی کسی جنگلی جانور مثال ہرن یا خرگوش کو شکار کر بیٹھے تو وہ اس کے فدیہ میں اس کے مماثل جانور قربان اگر ک

کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانور عام طور پر شہروں میں دستیاب نہیں ہوا کرتے تھے کہ عین اسی جانور کو فدیہ میں 

 ھے کردار کے افراد کو کرنا ہے۔قربان کیا جا سکے۔ جانور کی مماثلت کا فیصلہ دو اچ

ہم پلہ جانور سے مراد ایسا جانور ہے جو مارے گئے جانور کے اس مثال میں اپنے ظاہری مفہوم پر  

ے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ برابر جسم کا حامل ہو۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے صحابہ ن

احرام کی حالت میں قتل کئے  یے جو جسمانی اعتبار سےفدیے کے طور پر ایسا جانور قربان کرنا چاہ

۔ اس وجہ سے ہم مارے گئے جانور کا معائنہ کریں گے اور جو جانور بھی اس کے مشابہ ہوگئے جانور 

 سے جسم کے سائز میں ملتا جلتا ہو گا اس کی قربانی بطور نذر کی جائے گی۔

جیسا کہ اس آیت کی مجازی تفسیر میں مراد لیا گیا  برابر قیمت واال جانور نہیں ہےبرابر فدیہ کا مطلب  

زیادہ موزوں ہے۔ یہ معنی اجتہاد کے یعنی جسم میں مشابہ جانور ہے۔ ان دو معانی میں سے ظاہری معنی 

ظاہری معنی فیصلہ کرنے والے شخص کو نذر کا جانور متعین کرتے ہوئے  ۔ذریعے متعین کیا گیا ہے

 ے جانور کو قربان کرنے کا فیصلہ دے۔مراد لیتے ہوئے برابر جسم وال

کسی کو بھی دین کے   کی یہ قسم اس بات کی مثال ہے جو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔( دینی)علم  

اسے رائے اسی " یہ حالل ہے یا یہ حرام ہے۔"نہیں دینی چاہیے کہ  اپنی طرف سےمعاملے میں رائے 

قیاس کی بنیاد پر  واجماع حاصل کردہ معلومات یا سے  سنت و وقت دینی چاہیے جب اس کے پاس قرآن

قبلے کے تعین، اچھے  یں گے۔بحث کرباب میں سے متعلق قیاس کے موضوع پر ہم اس  علم موجود ہو۔

 ۔ قیاس کے ذریعے یہ معلومات حاصل کی جائیں گیکردار اور مشابہ جانور کی مثالوں میں 

قرآن اور سنت میں دیے گئے احکام کا اطالق ملتی  عقل کے استعمال کا ایسا طریقہ ہے جن میںقیاس  

یہ دونوں حق بات جاننے کے بنیادی ذرائع ہیں۔ اس کی مثال میں پہلے جلتی صورت حال پر کیا جاتا ہے۔ 

ہی تعیین قبلہ، اچھے کردار اور مشابہ جانوروں کی صورت میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ قیاس میں دو 

 ۔شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے

پہلی شرط تو یہ ہے کہ اگر ہللا تعالی یا اس کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے کسی عمل کو قرآن  

کی ( علت)یا سنت کے متن میں واضح طور پر حرام یا حالل قرار دیا ہے تو اس حرمت یا حلت کی وجہ 

حرام یا حالل  نہیں، ، جس کا ذکر قرآن یا سنت میں واضح طور پر موجودبنیاد پر دوسرے عمل کو بھی

 قرار دیا جائے گا اگر اس میں بھی وہی علت پائی جاتی ہو۔

ایک عمل قرآن و سنت میں بیان کردہ ایک حکم سے دو پہلوؤں سے اگر یہ ہے کہ  شرطدوسری  

جس میں ان اعمال کی مشابہت ایسی صورت میں ہم اس پہلو کو اختیار کریں گے  تو مشابہت رکھتا ہے

 قریب ترین ہے۔ اس کی مثال میں اوپر مشابہ جانور کی صورت میں بیان کر چکا ہوں۔ایک دوسرے سے 

شراب کے حرام ہونے کی " نشہ"کے باعث شراب کو حرام کیا گیا ہے۔ " نشے"قیاس کی ایک مثال یہ ہے کہ دین نے : نوٹ

رار پائے گی۔ اسی بنیاد پر اہل علم علت یعنی وجہ ہے۔ اگر یہ نشہ کسی اور چیز میں بھی پایا جائے گا تو وہ بھی حرام ق

 اور دیگر نشہ آور اشیاء کو حرام قرار دیتے ہیں۔  ، افیونچرس، ہیروئن

میں اونٹ، گائے اور بکری پر زکوۃ عائد کی گئی ہے۔ بھینس عرب  اسالمی قانونقیاس کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ  

و یہ سوال پیدا ہوا کہ بھینس پر کس جانور پر قیاس کرتے میں موجود نہ تھی۔ جب مسلمان دوسرے عالقوں میں پہنچے ت

ہوئے زکوۃ عائد کی جائے۔ اہل علم نے گائے سے اس کی مشابہت کی بنیاد پر اس پر اسی شرح سے زکوۃ عائد کی جو 
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سابقہ گائے کے دین میں مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح قیامت تک مال و دولت کی جو مزید شکلیں پیدا ہوتی رہیں گی، انہیں 

 گی۔ تی رہےاشیا پر قیاس کرتے ہوئے ان پر زکوۃ عائد کی جا

علم میں کسی خاص مسئلے کے بارے میں دو صورتیں ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک صورت تو فقہی  

اگلے  ان دونوں کی تفصیلاجماع یعنی اتفاق رائے کی ہے اور دوسری صورت اختالف رائے کی ہے۔ 

 ابواب میں بیان کی گئی ہے۔

ہللا تعالی کی کتاب کے بارے میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ ہللا کی کتاب عربوں کی زبان میں نازل  

ہوئی۔ اس کتاب کے احکام کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے احکام منسوخ کر دیے گئے 

دیا ہے؟ اس کتاب  ہللا تعالی نے کن چیزوں کو ہم پر الزم یا فرض قراراور کن احکام نے انہیں منسوخ کیا؟ 

میں اخالق و آداب کے کیا احکام بیان ہوئے ہیں؟ اس کتاب میں کن چیزوں کی طرف راہنمائی دی گئی ہے 

  اور کن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے؟

ہللا تعالی نے اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو کیا حیثیت اور کیا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ  

اپنے رسول صلی  جن کی وضاحت اس نےاحکام دیے ہیں  ایسے کون سےاس نے ہے؟ مرتبہ عطا فرمایا 

کوئی حکم اس ؟ اس کے فرض کردہ احکام سے کیا مراد ہےہللا علیہ وٰالہ وسلم  کے ذریعے کروائی ہے؟ 

کے بندوں میں سے تمام افراد پر الزم کیا گیا ہے یا صرف چند مخصوص افراد پر؟ ہللا تعالی نے لوگوں پر 

کس طرح سے آپ کی طرف رجوع کرنے کا حکم اطاعت میں کیا چیز الزم کی ہے اور  ے رسول کیپنا

 دیا ہے؟

بچا جائے، گناہوں سے اس لئے بیان کی ہیں کہ ان مثالوں کا علم بھی ضروری ہے جو ہللا تعالی نے  

جائے، اور نوافل سے پرہیز کیا غفلت پیدا ہونے والی کے باعث  لذت اندوز ہونےدنیا کے معامالت میں 

  اضافہ کیا جائے۔ اپنے درجات میںکے ذریعے 

معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے جس کے  یاسصرف یہ ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ  

ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں اہل علم نے اپنی بارے میں اسے پوری طرح یقینی علم حاصل ہو۔ 

 دینی قوانین میںیں کیا جب تک کہ انہیں اس کے لئے مجبور نہیں کیا گیا۔ رائے کا اظہار اس وقت تک نہ

 خاموشی اور احتیاط سالمتی کے زیادہ قریب ہے۔
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 علم قانون کا اسالمی: 3باب 
 یسوال جواب ک کے مکالموں کو ہمایہللا عل ۃرحم ینے امام شافع عیرب مقام سے لے کر کتاب کے آخر تکاس : نوٹ

اور امام شافعی کے جواب کو " :سائل"اس ترجمہ میں ہم سوال کرنے والی شخص کی بات کو  ہے۔ اینقل ک ںیصورت م

 کے تحت بیان کریں گے۔" :شافعی"

 علم کیا ہے اور ایک شخص کو یہ کتنا جاننا چاہیے؟ دینی قانون کا :سائل

کے لئے جاننا ص قانونی علم کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو وہ ہے جو ہر معقول اور بالغ شخ :شافعی

 کے لئے ہے۔ہر قسم کے افراد ( و خاص)عام علم ۔ یہ ضروری ہے

 کوئی مثال دیجیے۔ :سائل

مثالً یہ کہ دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ روزہ رکھنا ہللا تعالی نے فرض کیا ہے۔ جب بھی ممکن  :شافعی

اور ی نے سود، زنا، قتل، چوری، ہو بیت ہللا کا حج کرنا ضروری ہے۔ مال پر زکوۃ دینی چاہیے۔ ہللا تعال

 اس معاملے میں کوئی اختالف نہیں ہے۔ سے منع کیا ہے۔  شراب

اپنے جان و مال کے ذریعے اپنی ذمہ ، ان پر عمل کرناسمجھنا، ان پر عمل کرنا، یہ وہ احکام ہیں جنہیں 

م احکام ہللا کی کتاب، ۔ یہ تماداریوں کو ادا کرنا اور حرام کئے گئے کاموں سے بچنا ہر شخص پر الزم ہے

نسل لوگ انہیں مسلمانوں میں ان پر عام طور پر عمل کیا جاتا ہے۔  اوربیان کئے گئے ہیں واضح نص میں 

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم اور یہ سلسلہ رسول ہللا  منتقل کرتے ہیں( عملی تواتر کے ذریعےقولی و )در نسل 

کوئی اختالف نہیں ( امت مسلمہ میں)ا ان کی فرضیت میں ان احکام کے منتقل کرنے یہے۔ سے چال آ رہا 

 ہے۔

 میںاس  اور اس کی تشریح ہر طرح کے غلطیوں سے پاک ہے۔ جس سے متعلق معلوماتیہ وہ علم ہے  

 ۔ہے نہیں گنجائشکرنے کی  اختالفکسی قسم کا 

 ؟دوسری قسم کیا ہے :سائل

کے بارے میں ہللا کی کتاب کے متن میں کوئی  تفصیلی احکام و فرائض ہیں جنفروعی اور یہ وہ  :شافعی

بات نہیں ملتی اور نہ ہی ان کے بارے میں سنت میں کوئی چیز وارد ہوئی ہے۔ جہاں کہیں بھی اس بارے 

میں کوئی سنت ملتی ہے تو وہ عام لوگوں کی بجائے چند اشخاص کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ عقل کے 

ہے اور اس میں قیاس سے بھی کام کی جا سکتی  (Interpretation)توجیہ استعمال کے ذریعے اس کی 

 ۔لیا جا سکتا ہے

جیسا کہ پہلی قسم کے علم کے ہے  بھی اسی درجے میں عمل کرنا الزمعلم پر  دینیکیا اس قسم کے  :سائل

فرض کی )لوگوں کے لئے اسے جاننا ضروری نہیں ہے یا پھر کیا اسے جاننا یا پھر سلسلے میں ہے۔ 

؟ گنہگار تو نہیں ہوتانہیں کرتا کیا وہ اسے جاننے کی کوشش نفل کے درجے میں ہے؟ جو شخص  (بجائے

 ؟جسے ہم خبر یا قیاس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں علم کی کوئی تیسری قسم بھی ہے دینییا پھر 

 علم کی ایک تیسری قسم بھی ہے۔ہاں، جی  :شافعی

ے مہربانی اس کا ماخذ بھی بتائیے اور یہ بھی ارشاد کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ برائ :سائل

 فرمائیے کہ اس میں سے کیا چیز فرض ہے، کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے؟

کے تمام کو حاصل کرنے اس قسم کے علم کا حصول عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ ان علوم  :شافعی

حاصل ہو جائے وہ اسے نظر انداز نہیں کر  لیکن جس شخص کو یہمکلف نہیں ہیں اسپیشلسٹ لوگ بھی 

بھی سکتا۔ اگر کچھ افراد نے اس علم کو حاصل کر لیا ہے تو دوسرے لوگ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ 

ان کا درجہ ان الزما اسے حاصل کریں۔ ہاں جن لوگوں نے اس پر محنت کر کے یہ علم حاصل کیا ہے، 
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 یا۔سے بلند ہے جنہوں نے اسے حاصل نہیں ک

جسے اس قسم کے علم پر  بیان فرمائیں گےاس ضمن میں کیا آپ کوئی نص یا کوئی اور متعلقہ دلیل  :سائل

 ؟قیاس کیا جائے

ہللا تعالی نے اپنی کتاب میں جہاد کرنے کا حکم بیان کیا ہے اور یہ حکم اس کے رسول صلی ہللا  :شافعی

عالی نے جہاد کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے مبارک سے جاری ہوا۔ ہللا تعلیہ وٰالہ وسلم کی زبان 

 :حکم اس طرح دیا ہےنکلنے کا 

ُْم اْلْ نَّة  يُ ق اتُِلون  ِف س ِبيِل اللَّ اِ  ُْم بِأ نَّ َل  ًقاً ِِف نَّ اللَّه  اْشت  ر ى ِمْن اْلُمْؤِمِنني  أ نُفس ُهْم و أ ْمو اَل   ِه ف  ي  ْقتُ ُلون  و يُ ْقت  ُلون  و ْعداً ع ل ْيِه ح 
 ۔ بِِه و ذ ِلك  ُهو  اْلف ْوُز اْلع ِظيمُ الت َّْور اِة و اإِلجِنيِل و اْلُقْرآِن و م ْن أ ْوَف  بِع ْهِدِه ِمْن اللَِّه ف اْست ْبِشُروا بِب  ْيِعُكْم الَِّذي ب اي  ْعُتمْ 

راہ میں حقیقت یہ ہے کہ ہللا نے مومنوں سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لئے ہیں۔ وہ ہللا کی 

لڑتے ہیں اور مرتے اور مارتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں ہللا کی طرف 

اور ہللا سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا عہد پورا کرنے واال ہو۔ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس  سے حق ہے 

 (4:222 توبہ)۔ سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے

 ۔ و ق اتُِلوا اْلُمْشرِِكني  ك افًَّة ك م ا يُ ق اتُِلون ُكْم ك افًَّة و اْعل ُموا أ نَّ اللَّه  م ع  اْلُمتَِّقني  
ان مشرکین سے مل کر لڑو جیسا کہ وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں اور جان لو کہ ہللا متقیوں کے ساتھ ہی 

 (4:06توبہ )۔ ہے

ْدَُتُوُهْم و ُخُذوُهْم و اْحُصُروُهْم و اقْ ُعُدوا َل ُْم ُكلَّ م ْرص ٍد ف ِإْن ت ابُوا و أ ق اُموا الصَّالة  و آت  ْوا ال ف اقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكني  ح ْيثُ  زَّك اة  و ج 
 ۔ف خ لُّوا س ِبيل ُهْم ِإنَّ اللَّه  غ ُفوٌر ر ِحيٌم 

ں ان کی خبر لینے کے لئے جہاں پاؤ مشرکین کو قتل کرو، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات می

بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک ہللا درگزر 

 (4:0توبہ )۔ کرنے واال اور رحم کرنے واال ہے

ْْ قِّ ِمْن الَِّذين  أُوُتوا ق اتُِلوا الَِّذين  ال يُ ْؤِمُنون  بِاللَِّه و ال بِاْلي  ْوِم اآلِخِر و ال َُي رُِّمون  م   ا ح رَّم  اللَُّه و ر ُسوُلُه و ال ي ِديُنون  ِدين  ا
 ۔اْلِكت اب  ح َّتَّ يُ ْعطُوا اْْلِْزي ة  ع ْن ي ٍد و ُهْم ص اِغُرون  

جنگ کرو ان اہل کتاب سے جو ہللا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں التے اور جو ہللا اور اس کے رسول 

ا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے اس وقت تک نے حرام کی

 (4:04توبہ )۔ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں

 (یہ حدیث بھی ہے۔) :شافعی

ابو سلمہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن عمرو بن علقمہ اور وہ عبدالعزیز بن محمد الدراداوردی 

میں اس وقت تک ان  :ابوہریرہ رضی ہللا عنہ سے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ارشاد فرمایا

مشرکین سے جنگ کروں گا جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ 

ان و مال کو محفوظ کر لیا سوائے اس کے کہ انہیں اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں تو انہوں نے اپنی ج

 (سنن ابو داؤد)اس کی قیمت دی جائے اور ان کا اجر ہللا تعالی عطا کرے گا۔ 

 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

نْ ي ا ِمْن اآلِخر ِة ف م ا ي ا أ ي ُّه ا الَِّذين  آم ُنوا م ا ل ُكْم ِإذ ا ِقيل  ل ُكْم انِفُروا ِِف س ِبيِل اللَِّه اثَّاق  ْلُتْم ِإَل   ْْ ي اِة الدُّ  األ ْرِض أ ر ِضيُتْم بِا
نْ ي ا ِف اآلِخر ِة ِإالَّ ق لِيلٌ  ْْ ي اِة الدُّ اباً أ لِيماً و ي ْست ْبِدْل ق  ْوماً غ ي ْر ُكْم و ال ت ُضرُّوُه ش ْيئاً و اللَُّه ع ل ى   ۔م ت اُع ا ْبُكْم ع ذ  ِإالَّ ت نِفُروا يُ ع ذِّ

 ۔ ش ْيٍء ق ِديرٌ  ُكلِّ 
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے ہللا کی راہ میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تم زمین سے ! اے ایمان والو

ہے تو تمہیں  اچمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایس
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آخرت میں بہت ہی کم نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو ہللا  معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سامان

تمہیں درد ناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو 

 ( 39-9:38توبہ)۔ گے کیونکہ ہللا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

ٌر ل ُكْم ِإْن ُكنُتْم ت  ْعل ُمون   انِفُروا ِخف افاً و ثِق االً و ج اِهُدوا بِأ ْمو اِلُكمْ  ي ْ  ۔و أ نُفِسُكْم ِف س ِبيِل اللَِّه ذ ِلُكْم خ 

خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اور جہاد کرو ہللا کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ( جہاد کے لئے نکلو)

 ( 9:41توبہ)۔ ساتھ۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو

کہ جہاد اور ہللا کی راہ میں مسلح ہو کر نکلنا، ہر اس صاحب ہے  کا احتمالنی معتو اس ایک ان آیات سے 

ایمان پر فرض ہے جو جسمانی طور پر اس کے قابل ہو۔ اس سے کسی کو استثنا حاصل نہیں ہے۔ یہ حکم 

ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز، زکوۃ اور حج فرض ہے۔ کوئی شخص دوسرے کی جگہ یہ فریضہ انجام نہیں 

 کیونکہ ایک شخص کی ادائیگی سے دوسرا شخص بری الذمہ نہیں ہو جاتا۔ دے سکتا

 فرداً  ہے کہ جہاد ایک اجتماعی فرض ہے جو کہ نماز کی طرح ہر شخص پر فرداً دوسرا احتمال یہ بھی  

جن افراد نے مشرکین کے خالف جہاد کیا، انہوں نے دوسروں کا فرض یہ فرض کفایہ ہے۔  الزم نہیں ہے۔

والوں کو بھی  رہ جانےدیا لیکن ان کا درجہ اور اجر کہیں زیادہ ہو گا کیونکہ انہوں نے پیچھے  بھی ادا کر

 سے بچا لیا۔ گناہ( ےجہاد نہ کرنے ک)

ُر أُْوِل الضَّر ِر و اْلُمج اِهُدون  ِِف س ِبيِل اللَِّه بِأ ْمو اَلِِمْ  ِسِهْم ف ضَّل  اللَُّه و أ نفُ  ال ي ْست ِوي اْلق اِعُدون  ِمْن اْلُمْؤِمِنني  غ ي ْ
ُْْْسَن  و ف ضَّل  اللَّ  ُه اْلُمج اِهِدين  ع ل ى اْلق اِعِدين  أ ْجراً اْلُمج اِهِدين  بِأ ْمو اَِلِْم و أ نُفِسِهْم ع ل ى اْلق اِعِدين  د ر ج ًة و ُكالًّ و ع د  اللَُّه ا

 ۔ ع ِظيما
ہیں اور وہ جو ہللا کی راہ میں جان و مال  میں سے وہ جو بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھے رہتےمومنوں 

کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ ہللا نے بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے 

والوں کا درجہ بڑا کر رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے لئے ہللا نے بھالئی ہی کا وعدہ کر رکھا ہے مگر اس 

 (  4:95النساء)۔ لہ بیٹھے رہ جانے والوں کی نسبت بہت زیادہ ہےکے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا بد

لیکن جہاد )سب لوگوں پر فرض ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری بظاہر ان آیات کے الفاظ سے اگرچہ 

 (دراصل فرض کفایہ ہے۔

اقی سب کی کچھ افراد اس فرض کو ادا کر دیں تو بکی کیا دلیل ہے کہ اگر  کے اس نقطہ نظرآپ  :سائل

 ؟اور وہ گنہگار نہ ہوں گے طرف سے بھی یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے

 یہ اسی آیت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ :شافعی

 اس کے کون سے حصے میں؟ :سائل

ُْْْسَن  اس حصے میں جس میں ہللا تعالی نے فرمایا  :شافعی ئے ہللا نے بھالئی کا ہر ایک کے ل"یعنی  "و ُكالًّ و ع د  اللَُّه ا

ہللا تعالی نے بھالئی کا وعدہ ان لوگوں سے بھی کیا ہے جو جہاد پر نہ جا سکے اور پیچھے  "وعدہ کیا ہے۔

جہاد کرنے والوں کا درجہ اور فضیلت زیادہ ہے۔ اگر رہ گئے البتہ یہ واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ 

پر ہوتے، تو الزماً وہ گناہ کر رہے ہوتے۔ انہیں ہللا  پیچھے رہ جانے والے، لڑنے والوں کی نسبت غلطی

 نے کی بات کرتا۔دی معاف کرانہیں سزا دینے یا کی بجائے " بھالئی کے وعدہ"تعالی 

 کیا کوئی اور دلیل بھی ہے؟ :سائل

 :جی ہاں، ہللا تعالی ارشاد فرماتا ہے :شافعی

ُعوا إِل ْيهِ و م ا ك ان  اْلُمْؤِمُنون  لِي نِفُروا ك افًَّة ف  ل وْ  يِن و لِيُنِذُروا ق  ْوم ُهْم ِإذ ا ر ج  ُهْم ط ائِف ٌة لِي ت  ف قَُّهوا ِف الدِّ ْم ال ن  ف ر  ِمْن ُكلِّ ِفْرق ٍة ِمن ْ
ُرون    ۔ل ع لَُّهْم َي ْذ 

اور یہ مومنوں پر الزم نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی 
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حصے سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے آبادی کے ہر 

 ( 9:122توبہ)۔ پرہیز کریں( نافرمانی سے)عالقوں کے باشندوں کو خبردار کرتے تا کہ وہ 

جب ہللا کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم متعدد غزوات پر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ کچھ صحابہ 

نہم تھے جبکہ ایسے صحابہ بھی تھے جو پیچھے رہ گئے۔ مثال کے طور پر سیدنا علی بن ابی رضی ہللا ع

طالب رضی ہللا عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے۔ ہللا تعالی نے یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں پر 

ُهْم ط ائِف ةٌ ف  ل ْوال ن  ف ر  ِمْن كُ  "کہ وہ جنگ پر جائیں۔ جیسا کہ اس نے فرمایا، عائد نہیں کی  تو ایسا "یعنی " لِّ ِفْرق ٍة ِمن ْ

اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ کے لئے جانا چند لوگوں  "کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ایک گروہ ہر آبادی سے نکلتا؟

مہارت اور سمجھ  (علوم میں دینی)ہے جیسا کہ بالکل اسی طرح یہ الزم تھا نہ کہ سب کے لئے۔ کے لئے 

یہ فرائض جن کا جاننا ہر شخص  سب پر الزم نہیں ہے بلکہ بعض لوگوں پر الزم ہے۔ حاصل کرنا بوجھ

 کے لئے ضروری ہے، ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔

اسی طرح دیگر احکام بھی ہیں جن کی ادائیگی اجتماعی طور پر ضروری ہے۔ جب انہیں مسلمانوں کا  

تو  انہیں ادا نہ کریںگے۔ اگر تمام کے تمام لوگ ہی  ایک گروہ ادا کر دے گا تو باقی لوگ گناہ گار نہ ہوں

 :لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ ہللا تعالی کا ارشاد ہے کہ وہ سب گناہ گار ہوں گے ہےڈر پھر مجھے 

اباً أ لِيماً  ْبُكْم ع ذ   ۔ِإالَّ ت نِفُروا يُ ع ذِّ

 ( 9:39توبہ)۔ گے تو ہللا تمہیں درد ناک سزا دے گا  نکلوتم نہ 

 اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ :سائل

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں کہ تمام کے تمام افراد ہی جہاد کے لئے نہ نکلیں۔  :شافعی

لیکن اگر کافی تعداد میں لوگ جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اس اجتماعی فریضے کو ادا کرتے 

کیونکہ جانے والوں نے پیچھے رہ جانے والوں کا )جاتے ہیں ہیں تو پھر باقی لوگ گناہ گار ہونے سے بچ 

" نفیر"کچھ لوگ نکل کھڑے ہوئے تو اس پر لفظ ( کافی تعداد میں)جب ان میں سے ( فرض بھی ادا کر دیا۔

  کا اطالق ہو جائے گا۔

 کیا جہاد کے عالوہ بھی کوئی اور مثال ہے؟ :سائل

کرنا درست نہیں۔ تمام  ترکہی کو لیجیے جسے کرنے  اور مردے کو دفنجی ہاں۔ نماز جنازہ  :شافعی

 اگر کافی تعداد میں۔ کرنے کے لئے جنازے میں الزمی آئیںمسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اسے ادا 

ہیں۔ اسی طریقے سے سالم کا  کو بھی گناہ سے بچا لیتےوہ دوسرے لوگوں تو لوگ اسے ادا کرتے ہیں 

 :مثال ہے۔ ہللا تعالی نے فرمایا جواب دینا بھی اسی کی ایک

 ۔و ِإذ ا ُحيِّيُتْم بِت ِحيٍَّة ف ح يُّوا بِأ ْحس ن  ِمن ْه ا أ ْو ُردُّوه ا ِإنَّ اللَّه  ك ان  ع ل ى ُكلِّ ش ْيٍء ح ِسيباً 

جب کوئی احترام سے تمہیں سالم کرے تو تم اس کو بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم اسی طرح کا 

 ( 4:86النسا )۔ و۔ بے شک ہللا ہر چیز کا حساب لینے واال ہےجواب تو د

 :اسی طرح رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا

کھڑے لوگ بیٹھوں کو سالم کریں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی سالم کا جواب دے دے تو وہ باقی سب کی 

 (موطا امام مالک، سنن ابی داؤد)ذمہ داری کو ادا کر دیتا ہے۔ 

اس کا مقصد یہ ہے کہ جواب دینا ضروری ہے۔ چند لوگوں کا جواب دوسرے لوگوں سے جواب دینے کی 

 ذمہ داری کو ادا کر دے گی کیونکہ یہی کافی ہے۔ 

جہاں تک مجھے علم ہے، رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں  

دینی علوم میں تفصیلی سمجھ  ہینے بیان کیا۔ صرف چند لوگوں  کا عمل بھی اسی طرح ہے جیسا کہ میں

، سالم کا بھی بعض لوگ ہی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیںادا بعض لوگ ہی ، نماز جنازہ پیدا کرتے ہیں

بھی بعض لوگ ہی دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ ادائیگی کرنے والے باقی لوگوں سے مختلف ہیں۔ وہ یہ جواب 
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جھ بوجھ پیدا کرنے والے، جہاد کرنے والے، جنازے میں حاضر ہونے والے، جانتے ہیں کہ دین کی سم

اور سالم کا جواب دینے والے زیادہ اجر کے مستحق ہیں۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ گناہ گار نہ ہو گا اگر 

 د یہ اجتماعی فریضہ انجام دے چکی ہو۔کافی لوگوں کی تعدا
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 کتاب ہللا: دومحصہ 
متعلق اصولوں کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں امام شافعی نے یہ یہ حصہ کتاب ہللا سے 

 :اصول بیان کیے ہیں

  قرآن مجید خالصتاً عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ زبان اپنے ابتدائی مخاطبین کے لئے بالکل واضح

 تھی۔

  رسول ہللا صلی ہللاجو شخص قرآن کو براہ راست سمجھنا چاہے، اس کے لئے الزم ہے کہ وہ 

کی زبان سیکھے کیونکہ زمانے  ( قریش)میں آپ کی قوم یعنی اہل مکہ کے دور علیہ وٰالہ وسلم 

یہ مخصوص عربی زبان سیکھے  اور عالقے کے فرق سے زبانوں میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔

 بغیر قرآن کو براہ راست سمجھنا درست نہیں۔

 جن پر عمل کرنا تمام مسلمانوں کے لئے  قرآن میں بعض احکام عمومی اور ابدی نوعیت کے ہیں

الزم ہے اور بعض احکام خصوصی نوعیت کے ہیں جن پر عمل کرنا مخصوص صورتحال ہی 

بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو عمومی   میں الزم ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔

ہوتی ہے۔ اسی طرح الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں لیکن ان سے مراد کوئی خصوصی صورتحال 

 بعض احکام خصوصی ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت سنت سے ہوتی ہے۔

 قرآن کے ناسخ و منسوخ احکام کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ 

  سنت سے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ سنت قرآن کے تابع رہ کر اس کی

 وضاحت کرتی ہے۔
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 قرآن کی زبان: 4باب 
 الفاظ بھی ہیں؟( عجمی)آن میں عربی کے عالوہ دوسری زبانوں کے کیا قر :سائل

قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں ہللا کی کتاب میں سوائے عربی زبان کے اور کسی زبان کے  :شافعی

الفاظ استعمال نہیں کئے گئے۔ جس کسی نے بھی یہ رائے بیان کی ہے کہ قرآن میں عجمی الفاظ بھی ہیں، 

اور لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا اور وہ اس نے ان کی اندھا دھند تقلید شروع کر دی۔  اس نے ایسا کچھ

ایک اس نے ثبوت کا معاملہ اس شخص پر اور اس سے اختالف کرنے والے پر چھوڑ دیا۔ اندھی تقلید سے 

 ے۔ غافل ہو جایا کرتا ہے۔ ہللا تعالی ان کی اور ہماری مغفرت کرمزید  (اپنے فرض سے)انسان غافل 

ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ  کو مانتےجو شخص یہ رائے رکھتا ہے اور وہ جو اس رائے  

عربی زبان تو تمام زبانوں میں سب سے  غیر عربی الفاظ ہیں جو خود عربوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔

وسلم کے کسی اور  کی حامل ہے۔ کیا ہم سوائے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ (Vocabulary)وسیع لغت 

میں سے کوئی ایسی بات نہیں جو اس زبان  ؟کو جانتے ہیں جس نے اس پوری لغت کا احاطہ کر لیا ہو

  ہو اور اس کا کوئی عالم دنیا میں موجود نہ ہو۔ (Missing)ضائع ہو چکی 

ا ایسا قانون سے واقف ہیں۔ کی (Jurists)عرب، عربی زبان سے اسی طرح واقف ہیں جیسا کہ اہل فقہ  

کا عالم ہو۔ اگر تمام علماء کا علم ایک جگہ جمع کر لیا جائے ( احادیث)تمام سنتوں کوئی شخص ہو گا جو 

اگرچہ ہر عالم کا علم اگر علیحدہ رکھا جائے تو اس میں کچھ علم یقیناً معلوم ہو جائیں گی۔ احادیث تو تمام 

 ہاں مل سکتا ہے۔لم کے اع کسی دوسرےہو گا۔ یہ غائب علم  (Missing)غائب 

کا علم رکھتے ان میں وہ بھی ہیں جو احادیث کے زیادہ حصے : ان اہل علم کے بھی متعدد درجات ہیں 

ہیں جو پہلے  شاملایسے اہل علم ( دوسرے طبقے میں)ان کے علم میں نہ ہوں۔  بعض احادیثہیں اگرچہ 

 درجے کے اہل علم کی نسبت کم علم رکھتے ہیں۔ 

کے لئے ہم  حاصل کرنےجن کا علم پہلے طبقے کے کسی عالم کو نہیں ہے، کو، یث احادان چند قلیل  

۔ اس کی بجائے جو کچھ اس عالم کو معلوم نہیں ہے، نہیں جائیں گےدوسرے طبقے کے عالم کے پاس 

کسی اور عالم کے پاس جا کر معلوم کر سکتے ہیں اور اس  طبقے سے تعلق رکھنے والےکے  یاس

 صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کی تمام احادیث کو اکٹھا کر طریقے سے رسول ہللا

سکتے ہیں جو اس وقت علماء کے پاس علیحدہ علیحدہ موجود ہیں۔ اہل علم کے یہ درجات اس بنیاد پر ہیں 

 کا کتنا علم حاصل کیا ہے۔ حدیثکہ کس نے 

بیان کی ہے جب احادیث کو پوری طرح مدون نہیں کیا گیا ے یہ مثال سامام شافعی نے اپنے زمانے کی صورت حال : نوٹ

تھا۔ ان کے بعد محدثین نے اپنی پوری پوری عمریں صرف کر کے ان احادیث کو اکٹھا کر کے ان کی تدوین کی۔ احادیث 

دیث کی چھان بین کے احاکے پھیلے ہوئے ذخیرے کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے ثبوت کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی گئی۔ 

لئے اصول حدیث کے فن کو ترقی دی گئی۔ حدیث بیان کرنے والے تمام افراد کے کوائف جمع کئے گئے اور ان کے قابل 

 اعتماد ہونے یا نہ ہونے کا تعین کیا گیا۔

ہو چکا ہے کہ احادیث کا پورا ذخیرہ اب دنیا بھر میں شائع ہو چکا ہے اور اس میں شامل احادیث کے بارے میں متعین  

ر ئیہ صرف پرنٹڈ شکل میں بلکہ سافٹ وحدیث کی تمام کتب ن کون سی حدیث مستند ہے اور کون سی حدیث مستند نہیں ہے۔

کالم عرب کا بھی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے دور کے نہ صرف احادیث بلکہ  کی صورت میں اب دستیاب ہیں۔

 کے ادب کو بھی محفوظ کر کے کتب اور سافٹ ویئر کی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے۔ یہی معاملہ ہے۔ عربی زبان اور اس

کے علماء عربی زبان ( قرآن کے نزول کے زمانے میں لکھی اور بولی جانے والی)بالکل یہی معاملہ  

کسی بھی شخص کے  ضائع ہو چکا ہو اوراس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو  کا بھی ہے۔اور عام لوگوں 

لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ( غیر عرب)اس کے معاملے میں ہمیں دوسرے  ۔علم میں نہ ہو

الزماً ہر شخص کو اسے اہل عرب ہی سے سیکھنا ہو گا اور کوئی بھی اس زبان میں اس وقت تک ہے۔ 
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اس  جن لوگوں نے اس سے پہلے رواں نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل زبان کے طریقے کی پیروی نہ کرے۔

 زبان کو سیکھا ہے وہ اہل زبان ہی تو ہیں۔

جن لوگوں نے عربی کو چھوڑ کر دوسری زبانیں اختیار کر لی ہیں، انہوں نے ایسا اس لئے کیا ہے کہ  

انہوں نے اس زبان کو نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ دوبارہ اس زبان کی طرف لوٹ آئیں تو ان کا شمار بھی اہل 

پھیال ہوا ہے جیسا کہ احادیث عام عربی زبان کا علم اہل عرب میں اسی طرح ۔ زبان ہی میں ہونے لگے گا

 میں پھیال ہوا ہے۔( محدثین)کا علم، حدیث کے علماء 

 بات کر لیتے ہیں؟میں کچھ کیا ہم ایسے عجمی لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں جو عربی زبان  :سائل

ہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے، جیسا ک :شافعی

اس زبان کو اہل عرب سے سیکھا ہے ورنہ کوئی بھی چند الفاظ سے زیادہ بول ہی نہیں سکتا۔ جو شخص 

ہم اس بات کا انکار نہیں ہو گا۔  نے ایسا عربوں سے سیکھ کر ہی کیاعربی میں کچھ بات کر سکتا ہے، اس 

سیکھ کر یا ویسے ہی داخل کئے جا سکتے ہیں جس کے لفاظ اعربی کرتے کہ غیر ملکی زبانوں میں کچھ 

 باعث عجمی زبان کا کچھ حصہ عربی کی طرح ہو جاتا ہے۔ 

یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسا کہ دو مختلف عجمی زبانوں میں بھی تھوڑے سے الفاظ اور اسالیب  

ہیں اور ان الفاظ کے  اس کے باوجود یہ زبانیں مختلف ممالک میں بولی جاتیمشترک ہو سکتے ہیں۔

 ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور غیر متعلق سمجھی جاتی ہیں۔ یہ زبانیں مشترک ہونے کے باوجود

اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہللا تعالی کی کتاب خالصتاً عربی زبان میں نازل ہوئی اور اس میں کسی  :سائل

 اور زبان کے الفاظ کی مالوٹ نہیں ہوئی؟

 :ات خود ہللا کی کتاب میں موجود ہے۔ ہللا تعالی فرماتا ہےدلیل بذ :شافعی

 ۔ وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه
 (14:4ابراہیم )۔  بھیجا( دعوت دینے کے لئے)کو ان کی مخاطب قوم کی زبان ہی میں رسول  ہرہم نے 

خاص طور پر انہی کی محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے عالوہ پچھلے تمام رسول تو  :سائل

اقوام کے لئے بھیجے گئے تھے جب کہ محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم تو پوری نسل انسانیت کی طرف 

قوم کی ہی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی دعوت یا تو صرف اپنی مبعوث ہوئے۔ 

واہ وہ جتنی بھی سیکھ سکیں۔ دوسرا زبان میں تھی اور پوری نسل انسانیت کو یہ زبان سیکھنی چاہیے خ

بھیجا گیا۔ کیا اس  سکھا کرمعنی یہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو تمام انسانیت کی زبان 

کی دعوت غیر ملکی زبانوں کی بجائے صرف بات کا کوئی ثبوت ہے کہ محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم 

 ؟اور صرف اپنی قوم کی زبان میں ہے

چونکہ زبانیں ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے  :شافعی

لوگوں کو دی  ہیزبان میں ترجیح اناس وجہ سے کچھ لوگوں کو دوسروں کی زبان سیکھ لینی چاہیے۔ 

ہ بات غیر مناسب ی جائے گی جن کی زبان وہی ہو جو کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی زبان ہے۔

غیر عربوں ( آپ کا پیغام سمجھنے کے لئے)ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی قوم کے لوگ 

وہ ایک ہی حرف ہو۔ اس کی بجائے مناسب بات یہ کی پیروی اختیار کر لیں اور ان کی زبان سیکھیں خواہ 

دوسرے مذاہب کے پیروکار ہیں، انہیں ہے کہ دوسری زبان والے اس زبان کو سیکھیں اور وہ لوگ جو 

 چاہیے کہ وہ اسی دین کی پیروی کریں۔ 

کو اگر اپنا پیغام پوری نسل انسانیت کے لئے بھیجنا ہے تو وہ اسے  خدامذہبی مباحث میں ایک بحث یہ موجود ہے کہ : نوٹ

یہ ہ رویہ اختیار کر رہا ہو گا۔ جانبداران خداکسی ایسی زبان میں نازل کرے جو کسی مخصوص قوم کی زبان نہ ہو ورنہ 

محض ایک لغو بات ہے۔ دین کا مقصد محض ہدایات دینا ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو بندے اور خدا کا تعلق قائم کرنے کے لئے 

نازل کیا گیا ہے۔ اگر خدا کی کتاب کو اسپرانتو ٹائپ کی کسی زبان میں نازل کر بھی دیا جاتا تو یہ کبھی اپنے مخاطبین میں 
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 ش، جذبہ اور خدا سے تعلق پیدا نہ کر سکتی۔جو

اس معاملے میں فطری طریقہ یہی ہے کہ اس پیغام کو اولین مخاطبین کی زبان میں نازل کر دیا جائے اور وہ لوگ  

ا دوسروں تک یہ پیغام ترجمہ کر کے یا ان لوگوں کو یہ زبان سکھا کر پہنچائیں۔ اسالم کی تاریخ میں یہی فطری اختیار کیا گی

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات کو عبرانی، انجیل کو سریانی اور قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا کیونکہ یہ ان کے اولین 

 مخاطین کی زبانیں تھیں۔

 :اس کی وجہ یہ ہے کہ ہللا تعالی نے ایک سے زائد مقام پر ارشاد فرمایا 

 ۔بِِلس اٍن ع ر ِبٍّ ُمِبنٍي  ۔ع ل ى ق  ْلِبك  لِت ُكون  ِمْن اْلُمنِذرِين   ۔الرُّوُح األ ِمنيُ ن  ز ل  بِِه ۔ و ِإنَُّه ل ت  ْنزِيُل ر بِّ اْلع ال ِمني  

تمام جہانوں کے رب کی نازل کردہ چیز ہے۔ اسے آپ کے دل کی طرف امانت دار روح نے اتارا ہے یہ 

 (195-26:192الشعرا )۔ تاکہ آپ اس سے انہیں خبردار کریں۔ صاف صاف عربی زبان میں

 ۔ وكذلك أنزلناه حكماً عربياً  
 (13:37الرعد )۔ اسی طرح ہم نے تم پر یہ فرمان عربی میں نازل فرمایا

 ۔ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى، وم ن حوَلا
اسی طرح ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے گرد و 

 ( 42:7الشوری)۔ وگوں کو خبردار کرونواح کے ل

 ۔ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون  . والكتاب املبني  . حم
۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے یہ عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو

 (3-43:1الزخرف )

 ۔ قرآناً عربياً غري  ذي ِعو ٍج لعلهم يتقون
الزمر ) ں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تا کہ یہ ڈرنے والے بنیں۔ربی زبان میں ہے اور اس میآن جو عایسا قر

39:28 ) 

دیا ہے کہ اس کی کتاب عربی زبان میں ہے اور اس  کر کو واضحہللا تعالی نے اس بات ان تمام آیات میں 

 ہی نازل کر دے۔ دو آیاتہے کہ وہ عربی کے عالوہ کسی اور زبان میں طور پر ناممکن سے یہ بات یقینی 

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

 ۔ لساُن الذي يُلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عرِب مبني  . إمنا يعلمه بشر  : ولقد نعلم أهنم يقولون 
۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے

ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔  حاالنکہ ان کا اشارہ جس شخص کی طرف

 (16:103النحل )

 ؟ لوال ُفصِّلت آياته، أعجمي وعرِب  : ولو جعلناه أعجمياً لقالوا 
اس کی آیات کو واضح طور "اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ لوگ کہتے، 

حم )۔ ہے کہ کالم عجمی زبان میں ہے اور مخاطب عرب لوگیہ عجیب بات " پر بیان کیوں نہیں کیا گیا؟

 (41:44سجدہ 

ذریعے ہم پر خاص مقام کے ہللا تعالی نے ہمیں ان نعمتوں سے آگاہ کیا ہے جو اس نے اپنے رسول کے 

 :کیں

 ۔ْؤِمِنني  ر ُءوٌف ر ِحيمٌ ل ق ْد ج اء ُكْم ر ُسوٌل ِمْن أ نُفِسُكْم ع زِيٌز ع ل ْيِه م ا ع ِنتُّْم ح رِيٌص ع ل ْيُكْم بِاْلمُ 

دیکھو، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے ہیں جو خود تمہی میں سے ہیں۔ تمہارا نقصان میں پڑنا انہیں 

شاق ہے۔ تمہاری فالح کے وہ حریص ہیں اور ایمان النے والون کے لئے وہ شفقت فرمانے والے اور 
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 (9:128التوبۃ ) نہایت مہربان ہیں۔ 

ِْْْكم  ُهو  الَِّذي ب    ُلو ع ل ْيِهْم آي اتِِه، و يُ ز كِّيِهْم، و يُ ع لُِّمُهْم اْلِكت اب  و ا ُهْم ي  ت ْ انُوا ِمْن ق  ْبُل ع ث  ِف اأْلُمِّيِّني  ر ُسواًل ِمن ْ ة ، و ِإْن ك 
ٍل ُمِبنيٍ   ۔ ل ِفي ض ال 

ہے، انہیں پاک  وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا

انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حاالنکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ( اس کے لئے)کرتا ہے اور 

 (60:0الجمعۃ )۔ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے

 :ہللا تعالی نے اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو اپنی نعمتوں کی پہچان کروائی اور فرمایا

 ۔ ل ك  و لِق ْوِمك  و ِإنَُّه ل ذِْكٌر 
 (43:44الزخرف )۔ یہ ایک یاد دہانی ہے تمہارے اور تمہاری قوم کے لئے

ہللا تعالی نے حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی قوم پر یہ احسان فرمایا کہ اپنی کتاب میں ان کا نام نبی 

 صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے نام کے ساتھ وابستہ کر دیا۔

 ۔ ت ك  اأْل قْ ر ِبني  و أ نِذْر ع ِشري  
 (26:214الشعراء )۔ اپنے قریبی رشتے داروں کو خبردار کیجئے

 ۔لِتُ ْنِذر  أُمَّ اْلُقر ى و م ْن ح ْوَل  ا 

الشوری )۔ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو خبردار کریںمرکزی شہر تاکہ اس کے ذریعے آپ 

42:7) 

ماں یا مرکزی شہر سے مراد مکہ ہے جو کہ رسول ہللا  اس آیت میں ام القری، یعنی شہروں کی :شافعی

اس خصوصی  کیہللا تعالی نے اپنی کتاب میں ان صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم اور آپ کی قوم کا شہر تھا۔ 

اس کتاب کے ذریعے دین اور )لوگوں میں کیا جنہیں  اہمیت کو بیان کیا اور ان کے ساتھ دوسرے عام

خبردار کرنے کی یہ دعوت عربی زبان میں تھی جو کہ خاص حضور صلی  خبردار کیا گیا۔( آخرت سے

 ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی قوم کی زبان تھی۔

حتی المقدور کم از کم اتنی عربی زبان سیکھ لے جس سے وہ اس قابل ہر مسلمان پر یہ الزم ہے کہ وہ  

ر محمد اس کے بندے اور رسول او ہو سکے کہ اس بات کا اقرار کر لے کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں

ہیں، قرآن مجید کی تالوت کر سکے، اور ہللا کا نماز میں وہ ذکر کر سکے جو اس پر الزم کیا گیا ہے 

 جیسے تکبیر، تسبیح، تشہد، اور اسی طرح کے دیگر اذکار۔

ن کے ذریعے محمد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم، جن پر ہللا تعالی نے نبوت ختم کر دی اور ج 

( غیر عرب لوگوں کو)اپنے فائدے کے لئے اپنی سب سے آخری کتاب نازل فرمائی، کی زبان مبارک کو 

انسان نماز ادا کر سکے اور اس میں ہللا کا ذکر کر سکے، بیت ہللا تک آ  کر مزید اتنا سیکھنا چاہیے کہ 

کے ذمے جو فرائض ہیں انہیں  اسقبلے کا تعین کر سکے، اور سکے، ( حج و عمرہ کے مناسک ادا کر)

اپنے رب کی طرف پلٹ سکے۔ اس معاملے میں انہیں اہل عرب کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ  ا کر کےاد

 اہل عرب ان کی پیروی کریں۔

میں نزول کی وجہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہللا کی ہی عربی زبان صرف قرآن کے  

ایسا نہیں ہے جو اس زبان کی وسعت یعنی اس کے ایک لفظ میں سے کوئی  کتاب کو جاننے والے اہل علم

عربی سے ناواقفیت کے باعث جو سے ناآشنا ہو۔ کے متعدد معانی اور ایک معنی کے لئے متعدد الفاظ 

 شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ اس وقت دور ہو جاتے ہیں جب انسان اس زبان کو سیکھ لے۔

کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا دراصل تمام مسلمانوں کو ایک لوگوں کو اس طرف توجہ دالنا  

اس نصیحت پر عمل کرنا ان کے لئے الزمی ہے اور ۔  (کہ وہ عربی سیکھیں) مخلصانہ مشورہ دینا ہے
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اچھے مواقع سے فائدہ اس اچھے عمل سے وہی غفلت برتے گا جو بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 

اہی میں یہ چیز شامل ہے کہ کسی کے سامنے حق کو واضح کر دیا جائے۔ حق خیر خواٹھانا نہ جانتا ہو۔ 

بات اور مسلمانوں کی خیر خواہی ہللا تعالی کی اطاعت ہی میں ہے اور ہللا تعالی کی اطاعت ہر نیکی کی 

 جامع ہے۔

ہ انہوں سفیان بن عینیہ، زید بن عالقہ کے ذریعے جریر بن عبدہللا رضی ہللا عنہ سے روایت کرتے ہیں ک

ہم نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ ہم ہر مسلمان کے خیر خواہ "نے فرمایا، 

 (بخاری، مسلم" )ہوں گے۔

ابن عینیہ، سہیل بن ابی صالح سے، وہ عطا بن یزید سے، اور وہ تمیم داری رضی ہللا عنہ سے روایت 

دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر "م نے فرمایا، کرتے ہیں کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسل

خواہی ہے ہللا کے لئے، اس کی کتابوں کے لئے، اس کے نبیوں کے لئے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے 

 (مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی" )لئے اور ان کے عام لوگوں کے لئے۔

بان میں خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں جو الفاظ ہللا تعالی نے اپنی کتاب میں عربوں سے انہی کی ز 

زبان ان کی تھے جو وہ عرب پہلے ہی سے جانتے تھے۔ اس میں  یاستعمال کئے گئے ان کے معانی وہ

 ہے۔کی وسعت بھی شامل 
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 خاص اور عام: 5باب 
سے مراد دین " خاص"۔ خاص اور عامشروع ہو رہی ہے، جس کا عنوان ہے، یہاں سے اصول فقہ کی اہم ترین بحث : نوٹ

سے مراد " عام"کے وہ احکامات ہیں جو کسی مخصوص شخص، مخصوص جگہ یا مخصوص صورتحال سے متعلق ہیں۔ 

 وہ احکامات ہیں جن پر عمل کرنا رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے لے کر قیامت تک تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ 

س کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک حکم ہللا تعالی نے کسی خاص یہ بحث بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ا 

صورتحال کے لئے دیا ہو لیکن اس پر عمل کرنے کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے الزم قرار دے دیا جائے۔ اسی طرح 

قرار دے دیا اس غلطی کا احتمال بھی ہے کہ ایک حکم ابدی نوعیت کا ہے اور اسے کسی مخصوص صورتحال سے متعلق 

جائے۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں جن کی بنیاد پر دور قدیم اور دور جدید میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ خاص اور عام کے 

 نافذ کیا جا سکتا ہے۔ہر دور میں اسالمی قانون کو صحیح طور پر صحیح تعین ہی سے 

 :اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہللا تعالی نے کسی چیز کو بیان کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا 

  یہ حکم عمومی نوعیت کا ہوتا عام ہوتا ہے اور  اپنے ظاہری مفہوم ہی میںکسی بات کا ایک حصہ

 کسی اور بات کی محتاج نہیں ہوتی۔( وضاحت کے لئے) یہ باتاس صورت میں  ۔ہے

 بھی  بعض اوقات ایک حکم ظاہری طور پر عام ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی خصوصی صورتحال

استدالل کرنا ضروری میں شامل بعض الفاظ سے  ی آیتاسکے تعین کے لئے  شامل ہوتی ہے۔ اس

 ہے۔ہوتا 

  حکم بظاہر عمومی الفاظ میں دیا جاتا ہے لیکن اس سے مراد کوئی خصوصی بعض اوقات

کے سیاق و سباق سے چلتا ہے اور اس سے ظاہری معنی  آیت کا پتہ صورتحال ہوتی ہے۔ اس 

نے درست نہیں ہوتے۔ اس پوری بات کا علم یا تو کالم کے شروع سے ہی چل جاتا ہے، یا مراد لی

 پھر درمیان سے اور یا پھر آخر سے۔

  عربوں کی زبان میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گفتگو کا پہال حصہ بعد والے کی وضاحت کر دیتا

ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہے اور بسا اوقات بعد واال حصہ پہلے حصے کی وضاحت کر دیتا ہے۔ 

بغیر عرب کسی موضوع پر گفتگو کریں اور کوئی بات الفاظ میں بیان نہ کریں کیونکہ اس کا معنی 

۔ اس قسم کی گفتگو وہ شخص تو سمجھ سکتا کر دیا جائےواضح کے ہی محض اشارے سے الفاظ 

شکل ہے جو اس عالم ہو لیکن اس شخص کے لئے سمجھنا م اعلی درجے کاہے جو عربی زبان کا 

 زبان کو زیادہ نہ جانتا ہو۔

  بعض اوقات عرب لوگ، ایک ہی چیز کے کئی نام رکھ لیتے ہیں اور بسا اوقات ایک لفظ کے متعدد

 (ان کا تعین بھی بہت ضروری ہے۔) معانی ہوتے ہیں۔

ا ممکن معانی سے متعلق یہ تمام نکات جو میں نے بیان کئے، اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں اگرچہ ایس

ہے کہ ایک عالم ایک بات جانتا ہو اور دوسری بات سے ناواقف ہو جبکہ دوسرا عالم دوسری بات جانتا ہو 

بیان ہوئے ہیں۔  حدیثاسی زبان میں قرآن اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم کی اور پہلی سے ناواقف ہو۔ 

 کرنا ضروری ہے۔  اس وجہ سے جو اس سے ناواقف ہو اس کے لئے اس زبان کا علم حاصل

صحیح یا غلط سے ( قرآن کے)جو شخص بھی عربی زبان سے پوری طرح واقف نہیں ہے، وہ اگر  

متعلق کوئی بات کرتا ہے اور اس کی بات نادانستگی میں درست بھی ہو جاتی ہے تو اس شخص نے ایک 

 غلط کام کیا۔ یہ ایسی غلطی ہے جس کے لئے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ 
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اسی میں  خاصجو عمومی نوعیت ہی کی ہے اور  ب ہللا کی بظاہر عام آیتکتا

 داخل ہے

 (جس کا مفہوم بھی عام ہے آیتعام ) پہلی مثال

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

اِلُق ُكلِّ ش ْيٍء و ُهو  ع ل ى ُكلِّ ش ْيٍء و ِكيلٌ   ۔ اللَُّه خ 
 ( 39:62الزمر )۔ ہللا ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے

 ۔اللَُّه الَِّذي خ ل ق  السَّم او اِت و اأْل ْرض  

 ( 14:32ابراہیم )۔ ہللا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا

 ۔و م ا ِمْن د ابٍَّة ِف اأْل ْرِض ِإالَّ ع ل ى اللَِّه رِْزقُ ه ا 

 (11:6ھود )۔ زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کا رزق ہللا کے ذمے نہ ہو

ہر چیز جس میں آسمان، زمین، جانور،  یہ وہ عام جملے ہیں جن میں کوئی خاص چیز داخل نہیں ہے۔

۔ ہللا تعالی نے ان سب کو بنایا ہے اور وہی ہر جاندار شامل ہیں درخت اور اسی طرح کی تمام چیزیں

 ی اچھی طرح جانتا ہے۔ ہے، اس بات کو وہ کس چیز کا مقام کون سامخلوق کو رزق پہنچانے واال ہے۔ 

 (جس میں عام اور خاص دونوں مراد ہیںآیت عام ) دوسری مثال

 :ہللا تعالی کا ایک اور جگہ ارشاد ہے

ُْم ِمن  اأْل ْعر اِب أ ْن ي  ت خ لَُّفوا ع ْن ر ُسوِل اللَِّه و ال  ي  ْرغ ُبوا   ۔ ن  ْفِسهِ  بِأ نُفِسِهْم ع نْ م ا ك ان  أِل ْهِل اْلم ِدين ِة و م ْن ح ْوَل 
مدینے کے باشندوں اور اس کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتیوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ وہ ہللا 

کے رسول کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی جان کی 

 (9:120التوبہ )۔ فکر میں لگ جاتے

بظاہر تمام عرب دیہاتیوں سے عمومی طور پر خطاب کیا گیا ہے  یہاں( اس آیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ)

 ۔ تھے کی طاقت رکھتےجو جہاد پر جانے کا ذکر ہے  مردوںان مخصوص لیکن درحقیقت یہاں 

کسی شخص کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم ( دوسرا پہلو یہ ہے کہ) 

جو ان تمام ( یہ ایک عمومی نوعیت کا حکم ہے)کی فکر میں لگا رہے۔ سے بے پرواہ ہو کر اپنی جان 

آیت میں اعتبار سے اس اس افراد کے لئے ہے خواہ وہ جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں یا نہ ہوں۔ 

 جاتے ہیں۔عمومی اور خصوصی دونوں نوعیت کے احکام پائے 

 (ہےخاص بظاہر عام ہے لیکن مراد آیت ) تیسری مثال

ِذِه اْلق ْري ِة الظَّ و اْلُمسْ  اِن الَِّذين  ي  ُقوُلون  ر ب َّن ا أ ْخرِْجن ا ِمْن ه   ۔ اَلِِ أ ْهُله ات ْضع ِفني  ِمْن الرِّج اِل و النِّس اِء و اْلوِْلد 
ہمیں اس شہر سے نکال لے جس کے ! بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب

 (4:75النسا )۔ رہنے والے ظالم ہیں

 ۔ ح َّتَّ ِإذ ا أ ت  ي ا أ ْهل  ق  ْري ٍة اْست ْطع م ا أ ْهل ه ا ف أ ب  ْوا أ ْن ُيض ي ُِّفوُُه ا
یہاں تک کہ وہ اس بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے ان دونوں کی 

 (18:77الکہف )۔ ضیافت سے انکار کر دیا

ستی کے تمام لوگوں سے کھانا نہیں مانگا گیا تھا۔ اس لئے اس کا وہی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ب

میں شہر کے ظالم لوگوں کا ذکر ہے۔ شہر کے تمام جس  مطلب ہے جو اس سے پہلے والی آیت کا ہے
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وہ مظلوم لوگ خود بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ظالم لوگ ان میں تو لوگ ظالم نہ تھے کیونکہ ان میں 

یہ اس بات کی مثال ہے کہ لفظ تو عمومی نوعیت کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اس سے )ے۔ سے چند ہی تھ

 (مراد خاص افراد ہیں۔

قرآن میں اس بات کی اور بھی مثالیں ہیں لیکن یہ مثالیں کافی ہیں۔ حدیث میں بھی اس کی مثالیں موجود  

 ہیں جو میں اپنے اپنے موقع پر بیان کروں گا۔

 میں عام اور خاص دونوں شامل ہوتے ہیں جس آیتعام بظاہر 

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

 ۔ ِإنَّ أ ْكر م ُكْم ِعْند  اللَِّه أ تْ ق اُكمْ   . ِإنَّا خ ل ْقن اُكْم ِمْن ذ ك ٍر و أُنث ى و ج ع ْلن اُكْم ُشُعوبًا و ق  ب ائِل  لِت  ع ار ُفوا
اور پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا 

خدا سے ہللا کے نزدیک عزت واال وہی ہے جو تم میں سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک 

 (49:13الحجرات )۔ ہے زیادہ ڈرنے واال

أ يَّاًما م ْعُدود اٍت ف م ْن ك ان  ِمْنُكْم م رِيًضا أ ْو ع ل ى   ۔ن  ِتب  ع ل ْيُكْم الصِّي اُم ك م ا ُكِتب  ع ل ى الَِّذين  ِمْن ق  ْبِلُكْم ل ع لَُّكْم ت  ت َُّقو کُ 
ٌة ِمْن أ يَّاٍم ُأخ ر    ۔س ف ٍر ف ِعدَّ

تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی بن 

و یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے سکو۔ چند مقرر دنوں کے یہ روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہ

 ( 184-2:183البقرۃ ) دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے۔

ة  ك ان ْت ع ل ى اْلُمْؤِمِنني  ِكت ابًا م ْوُقوتًا  ۔ ِإنَّ الصَّال 
 (4:103النساء )۔ بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات ہی میں فرض ہے

ایک ہی جملے میں خاص اور عام دونوں شامل ہو  ہللا تعالی کی کتاب سے یہ واضح ہے کہ بسا اوقات

بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا  "مذکورہ آیت میں عام جملہ یہ ہے،  یجاتے ہیں۔ پہل

اس آیت میں تمام انسانوں کا ذکر کیا گیا  " اور پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔

، خواہ وہ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے زمانے میں ہوں یا آپ سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوںہے 

 قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھی کسی  خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، اور خواہ

 واالخدا سے زیادہ ڈرنے بے شک تم میں سے ہللا کے نزدیک عزت واال وہی ہے جو  "اسی آیت میں اس کے بعد  

 (اس حکم سے چند مخصوص لوگوں کو مستثنی قرار دیا گیا ہے۔کیونکہ )کا جملہ خاص ہے " ہے۔

شخص پر الزم ہے جو صاحب عقل اور بالغ ہو۔ اس میں جانور، پاگل،  ہر اساوالد آدم کے ہللا سے ڈرنا  

وی کے مفہوم ہی ایسا شخص جو تق اور نابالغ بچے شامل نہیں ہیں جو تقوی کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔

کو نہیں سمجھتا، انہیں ہللا سے ڈرنے واال یا نہ ڈرنے واال قرار دیا ہی نہیں جا سکتا ۔ ہللا کی کتاب اور 

 :حدیث اسی بات کو بیان کرتی ہیں جو میں نے بیان کی۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا

اال جب تک کہ جاگ نہ جائے، بچہ جب تک کہ بالغ سونے و: تین قسم کے افراد پر کوئی ذمہ داری نہیں

 (ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد، ابن ماجہ، دارمی)نہ ہو جائے اور پاگل جب تک کہ تندرست نہ ہوجائے۔ 

اسی طرح روزے اور نماز کا معاملہ ہے۔ یہ اسی شخص پر فرض ہیں جو عاقل و بالغ ہے۔ جو ابھی  

گر پاگل ہے یا دوران حیض، حائضہ عورت ہے ان پر نماز اور روزہ الزم بالغ نہیں ہوا یا بالغ ہو گیا ہے م

 نہیں ہے۔
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 خاص ہی ہوتا ہےاور صرف جس سے مراد صرف  آیتبظاہر عام 

 پہلی مثال

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

ُْم النَّاسُ   ۔ ِإمي انًا، و ق اُلوا ح ْسبُ ن ا اللَُّه و نِْعم  اْلو ِكيلُ  ِإنَّ النَّاس  ق ْد َج  ُعوا ل ُكْم، ف اْخش ْوُهْم، ف  ز اد ُهمْ   : الَِّذين  ق ال  َل 
اس جملے نے " بہت سی فوجیں تمہارے لئے جمع کی گئی ہیں، ان سے ڈرو۔"وہ جن سے لوگوں نے کہا، 

ٰال )۔ "ہمارے لئے ہللا ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے"ان کا ایمان مزید بڑھا دیا اور وہ بولے، 

 (3:173عمران 

ایک تو وہ جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ساتھ : اس موقع پر لوگوں کے تین متعین گروہ تھے

تھے؛ دوسرے وہ جو ان کے خالف جمع ہو کر لڑنے کے لئے آئے تھے اور تیسرے وہ جو انہیں ڈرا رہے 

" ناس"لفظ یہ واضح ہے کہ  یہاںتھے۔ یہ تیسرا گروہ نہ تو پہلے میں شامل تھا اور نہ ہی دوسرے میں۔ 

سے پوری نسل انسانیت مراد نہیں بلکہ ایک مخصوص گروہ مراد ہے جو مسلمانوں پر حملہ  لوگوںیعنی 

یہ بات معلوم ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے کوئی  یا جو انہیں اس حملے سے ڈرا رہا تھا۔ آور ہوا تھا

 بھی پوری نسل انسانیت پر مشتمل نہ تھا۔

یعنی لوگوں کا اطالق کم از کم تین افراد پر یا پوری نسل انسانیت پر " ناس"بی زبان میں لفظ چونکہ عر 

کہنا یہ عربی زبان میں یا پھر ان کے درمیان انسانوں کی کسی بھی تعداد پر کیا جا سکتا ہے، اس لئے 

مانوں کو اس جنہوں نے مسل جبکہ وہ لوگ محض چار آدمی ہی ہوں" لوگوں نے کہا"کہ  بالکل درست ہے

 جانے والوں میں سے تھے۔ وہی تھے جو احد کی جنگ میں پلٹ کر بھاگحملے سے ڈرایا۔ یہ 

ان تینوں گروہوں کی تعداد محدود تھی۔ جو لوگ مسلمانوں پر حملے کے لئے جمع ہوئے، ان کے  

لہ آور مقابلے میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جو انہی کے شہروں سے تعلق رکھتے تھے لیکن حم

 ہونے کے لئے جمع ہونے والوں میں شامل نہ ہوئے۔

 دوسری مثال

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

ْم ِإنَّ الَِّذين  ت ْدُعون  ِمْن ُدوِن اللَِّه ل ْن َي ُْلُقوا ُذب ابًا و ل ْو اْجت م ُعوا ل ُه، و ِإْن ي ْسُلب ْهُ   . ي اأ ي ُّه ا النَّاُس ُضِرب  م ث ٌل ف اْست ِمُعوا ل هُ 
ْيًئا ال  ي ْست نِقُذوُه ِمْنهُ  ب اُب ش   ۔ ض ُع   الطَّاِلُب و اْلم ْطُلوبُ   . الذُّ

ایک مثال دی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم ہللا کے سوا پکارتے ہو، وہ سب ! لوگو

چیز چھین  مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی

کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد طلب 

 (22:73الحج  )۔ کی گئی ہے وہ بھی کمزور

اس بات سے  کے اہل علماس آیت میں بھی بظاہر تو خطاب تمام انسانوں سے لگتا ہے لیکن عربی زبان  

یہاں پر خطاب ۔ وں کے لئے کیا گیا ہےمخصوص لوگبعض ا استعمال ک" ناس"عام لفظ آگاہ ہیں کہ یہاں 

صرف انہی لوگوں سے کیا گیا ہے جو ہللا کو سوا کچھ اور معبودوں کو پکارتے تھے۔۔۔ہللا تعالی پاک ہے 

سے مراد تمام انسان اس لئے بھی نہیں " ناس"اس شرکیہ فعل سے جو وہ کہا کرتے تھے۔۔۔۔ اس آیت میں 

یونکہ اس میں اہل ایمان، پاگل اور نابالغ افراد بھی شامل ہو جائیں گے جو ہللا کے سوا لئے جا سکتے ک

 کسی اور نہیں پکارتے۔

سے مراد ایسے ہی ہے جیسا کہ پہلی آیت میں لیکن پہلی آیت ان " ناس"اس دوسری آیت میں بھی  

عربی زبان کے علماء پر دوسری آیت واضح ہے جو عربی زبان زیادہ نہیں جانتے۔  بالکللوگوں پر بھی 

 زیادہ واضح ہے۔
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 تیسری مثال

ْيُث أ ف اض  النَّاسُ ُُثَّ   "مقام پر ہللا تعالی کا ارشاد ہے کہ  ایک اور پھر وہاں سے واپس مڑو جہاں "یعنی " أ ِفيُضوا ِمْن ح 

صلی ہللا علیہ  رسول ہللایہ بات واضح ہے کہ پوری دنیا کے انسان  ۔(2:199البقرہ ) "سے لوگ واپس مڑتے ہیں۔

۔ اس آیت میں خطاب رسول ہللا صلی ہللا علیہ تھے عرفات میں اکٹھے نہیں ہوتےوٰالہ وسلم کے زمانے میں 

کا " ناس"وٰالہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہے جو اس آیت کے مخاطب تھے لیکن عربی زبان میں 

 لئے گئے ہیں۔ بول کر بعض انسان مراد" ناس"استعمال بالکل درست ہے اور یہاں بھی 

پہلی آیت، دوسری آیت کی نسبت اور دوسری تیسری یہ آیت بھی پہلی دو آیتوں کی طرح ہے۔ اگرچہ  

کی نسبت، غیر اہل عرب کے لئے زیادہ واضح ہے لیکن اہل زبان کے لئے یہ تینوں آیات ہی اس مفہوم میں 

ان میں سے جو آیت  گئے ہیں۔ مراد لئے" بعض انسان"بول کر " انسان"بالکل واضح ہیں کہ یہاں لفظ 

عربی زبان سے ناواقف لوگوں پر سب سے کم واضح ہے، اس میں بھی یہ مفہوم پوری طرح سمجھ میں آ 

جاتا ہے۔ سننے والے کا مقصد بولنے والے کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے اور سب سے کم واضح بات بھی 

 ے۔چونکہ مفہوم کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے اس لئے کافی ہ

 چوتھی مثال

ِْْج ار ةُ و ُقودُ  "اسی طرح قرآن مجید کی آیت  میں یہ بات " جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔"یعنی "  ه ا النَّاُس و ا

ُْم ِمنَّا "سے مراد بعض انسان ہیں کیونکہ ہللا تعالی نے فرمایا " انسان"واضح ہے کہ یہاں  ِإنَّ الَِّذين  س ب  ق ْت َل 
ُْْْسَن   کا فیصلہ ( یعنی نجات)بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں ہماری طرف سے بھالئی یعنی " ۔ أُْول ِئك  ع ن ْه ا ُمب ْع ُدون    . ا

 (21:101االنبیاء )۔ سے دور رکھے جائیں گے( جہنم)پہلے ہی ہو چکا ہو گا، وہ اس 

 کی وضاحت سیاق و سباق سے ہوتی ہے خاص و عامایسے احکام جن کے 

 :تعالی کا ارشاد ہےرک تباہللا 

ي  ْوم  س ْبِتِهْم ُشرًَّعا، و ي  ْوم  ال   و اْسأ َْلُْم ع ْن اْلق ْري ِة الَِِّت ك ان ْت ح اِضر ة  اْلب ْحِر ِإْذ ي  ْعُدون  ِِف السَّْبِت ِإْذ ت ْأتِيِهْم ِحيت انُ ُهمْ 
ُلوُهْم ِب ا ك انُوا ي      . ي ْسِبُتون  ال  ت ْأتِيِهمْ  ِلك  ن  ب ْ  ۔ ْفُسُقون  ك ذ 

ہفتے وہ لوگ ۔ انہیں یاد دالؤ کہ اکا حال بھی ان سے پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھ قصبےذرا اس 

الہی کی خالف ورزی کیا کرتے تھے جبکہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی اچھل احکام سے متعلق کے دن 

رہا تھا کہ  ویں۔ یہ اس لئے ہکے عالوہ دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھ اساچھل کر سطح پر آتی تھیں اور 

 (7:163االعراف )۔ ہم ان کی نافرمانیوں کے باعث انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے

جو کہ سمندر کے کنارے واقع تھا لیکن جہاں اس نے یہ  ہللا جل ثناؤہ نے یہاں ایک قصبے کا ذکر کیا ہے

قصبے کے رہنے والے ہیں کیونکہ سے مراد اس ' وہ'تو اس میں " وہ خالف ورزی کرتے تھے"فرمایا کہ 

اسی وجہ قصبہ بذات خود نہ تو کسی حکم کی خالف ورزی کر سکتا ہے اور نہ ہی نافرمان ہو سکتا ہے۔ 

سے خالف ورزی کرنے والے اس قصبے کے باشندے ہی تھے جنہیں ہللا تعالی نے ان کی نافرمانی کے 

 :ور مقام پر ارشاد ہےباعث آزمانے کے لئے ہفتے کے دن مچھلیاں بھیجیں۔ ایک ا

ك ْم ق ص ْمن ا ِمْن ق  ْري ٍة ك ان ْت ظ اِلم ًة، و أ نش ْأن ا ب  ْعد ه ا ق  ْوًما آخ رِين    ۔ف  ل مَّا أ ح سُّوا ب ْأس ن ا ِإذ ا ُهْم ِمن ْه ا ي  رُْكُضون    ۔َ 

یا۔ جب انہیں کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھا

 ( 12-21:11االنبیاء )۔ ہمارا عذاب آتا محسوس ہوا تو وہ لگے وہاں سے بھاگنے

کا کو پیس کر رکھ دینے  وںبستیظالم اس میں اس آیت میں بھی واضح ہے کہ یہ پچھلی آیت کی طرح ہے۔ 

و ظلم کرنے بستی کے مکانات تذکر ہوا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ظالم اس کے رہنے والے تھے کیونکہ 

کے عذاب پانے والوں  کا ذکر ہوا۔ یہاںسے رہے۔ اس کے بعد ان کے بعد میں اٹھائی جانے والی قوموں 
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 ظاہر ہے کہ احساس صرف انسان ہی کو ہو سکتا ہے نہ کہ بستی کو۔ہوا ہے۔ بھی کا ذکر احساس 

 ہوتے ہیں اور انہیں الفاظ میں (Implied)ایسے احکام جو بین السطور پوشیدہ 

 بیان نہیں کیا جاتا

 :تعالی کا ارشاد ہےو ہللا تبارک 

 ۔، و اْسأ ْل اْلق ْري ة  الَِِّت ُكنَّا ِفيه ا، و اْلِعري  الَِِّت أ قْ ب  ْلن ا ِفيه ا، و إِنَّا ل ص اِدُقون   ا ش ِهْدن ا ِإالَّ ِب ا ع ِلْمن ا، و م ا ُكنَّا لِْلو ْيِب حاِفِظني  مَ  

و کچھ ہمیں معلوم ہوا ہم بس وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیبی علوم کی ج( برادران یوسف نے کہا)

آپ اس قصبے سے پوچھ لیجیے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت ۔ نگہبانی ہم تو نہ کر سکتے تھے

 ( 82-12:81یوسف )کر لیجیے جس کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم اپنے بیان میں سچے ہیں۔  

میں کوئی ی آیت کی طرح ہی ہے۔ اس کے بارے میں عربی زبان کے اہل علم اس آیت کا مطلب بھی پچھل

۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسالم کے بھائیوں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا کہ آپ اختالف نہیں ہے

یہ پوچھ لیجیے۔ اس سے مراد قصبے یا قافلے کے لوگ ہیں کیونکہ قصبہ یا " قافلے"اور " قصبے"اس 

 نہیں سچی بات بتانے سے رہا۔قافلہ تو ا

 سے ہوتی ہے کہ وہ خاص ہیںسنت ایسے بظاہر عام احکام جن کی وضاحت 

 پہلی مثال

 :ہللا تبارک تعالی کا ارشاد ہے

أ ب  و اُه ف ُأُمِِّه الث ُُّلُث ف ِإْن ك ان  ل ُه  هُ و أل ب  و ْيِه ِلُكلِّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا السُُّدُس ِمَّا ت  ر ك  ِإْن ك ان  ل ُه و ل ٌد ف ِإْن َلْ  ي ُكْن ل ُه و ل ٌد و و رِث  
 ۔ِإْخو ٌة ف ُأُمِِّه السُُّدسُ 

اگر میت صاحب اوالد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لئے اس کے ترکے کا چھٹا حصہ ہے 

ر اور اگر اس کی اوالد نہ ہو اور اس کے والدین ہی وارث ہوں تو ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے۔ اور اگ

 ( 4:11النسا )میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہو گی۔ 

ُنَّ و ل ٌد ف ِإْن ك ان  َل ُنَّ و ل ٌد ف  ل ُكْم الرُّبُُع ِمَّ  ا ت  ر ْكن  ِمْن ب  ْعِد و ِصيٍَّة يُوِصني  هِب ا أ ْو و ل ُكْم ِنْصُ  م ا ت  ر ك  أ ْزو اُجُكْم ِإْن َلْ  ي ُكْن َل 
ُنَّ الرُّبُُع ِمَّا ت  ر ْكُتْم ِإْن َلْ  ي ُكْن ل ُكْم و ل ٌد ف ِإْن ك ان  ل ُكْم و ل ٌد ف  ل ُهنَّ الثُُّمُن ِمَّا ت  ر  د ْيٍن و   ْكُتْم ِمْن ب  ْعِد و ِصيٍَّة تُوُصون  هِب ا أ ْو َل 

انُوا أ ْكث  ر  ِمْن ذ ِلك  ف  ُهْم  د ْيٍن و ِإْن ك ان  ر ُجٌل يُور ُ  ك الل ًة أ ْو اْمر أ ٌة و ل ُه أ ٌخ أ ْو ُأْختٌ  ف ِلُكلِّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا السُُّدُس ف ِإْن ك 
اُء ِِف الث ُُّلِث ِمْن ب  ْعِد و ِصيٍَّة يُوص ى هِب ا أ ْو د ْيٍن غ ي ْر  ُمض ارٍّ و ِصيًَّة ِمْن اللَِّه و اللَُّه ع ِلي ِليٌم ُشر ك   ۔ٌم ح 

ے، تمہارے لئے اس کا نصف حصہ ہے اگر وہ بے اوالد ہوں۔ تمہاری بیویوں نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہ

اوالد ہونے کی صورت میں تم چوتھائی حصے کے حق دار ہو جبکہ میت کی کی گئی وصیت پوری کر 

تمہارے ترکے سے چوتھائی حصے ( بیویاں)دی گئی ہو اور اس پر واجب االدا قرض ادا کر دیا گیا ہو۔ وہ 

والد ہو ورنہ صاحب اوالد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہو گا کی حق دار ہوں گی اگر تم بے ا

اگر وصیت جو تم نے کی تھی، پوری کر دی جائے یا قرض جو تم نے چھوڑا تھا ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ 

مرد و عورت بے اوالد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، 

ی یا بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے تہائی تو بھائ

میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ میت کی طرف سے کی گئی وصیت پوری کر دی جائے اور میت پر 

ف واجب االدا قرض ادا کر دیا جائے بشرطیکہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ حکم ہے ہللا کی طر

 ( 4:12النسا )سے اور ہللا دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ ۔ 

ہر طرح )ہللا تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ والدین اور شریک حیات ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ذکر  

اور اس سے یہ سمجھ میں آ سکتا تھا )یہ عام الفاظ میں بیان ہوئے ہیں میں کیا گیا ہے،  صورت حال (کی
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رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ( ن اور شریک حیات ہی مراد ہیں۔کہ تمام والدی

اس سے مراد تمام والدین اور شریک حیات نہیں بلکہ صرف وہ والدین، اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ 

اور نہ ہی  اوالد اور شریک حیات ہیں جن کا دین ایک ہی ہو اور ان میں سے ہر وارث نہ تو میت کا قاتل ہو

 غالم ہو۔

جبکہ میت کی طرف سے کی گئی وصیت پوری کر دی جائے اور میت پر واجب االدا  : "ہللا تعالی نے ارشاد فرمایا 

نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمائی کہ وصیت کی حد کل  اس بات کی وضاحت ۔"قرض ادا کر دیا جائے

اور وارثوں کے لئے دو تہائی مال چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ  تہائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیےترکے کے ایک 

نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ قرض، وصیت اور میراث کی تقسیم سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ 

نہ تو وصیت پر عمل کیا جائے گا اور نہ ہی میراث تقسیم کی جائے میت کے قرض کی ادائیگی سے پہلے 

 گی۔

ہ ہوتی، اور اس پر لوگوں کا اجماع نہ ہو گیا ہوتا، تو میراث کی تقسیم اگر حدیث کی یہ وضاحت ن 

۔ وصیت شاید قرض سے (بلکہ شاید پہلے ہی ہو رہی ہوتی)وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد نہ ہوتی 

  مقدم ہو جاتی یا اس کا درجہ قرض کے برابر آ جاتا۔

ال تدرون ايهم "راثت کے احکام میں ہی یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ وقرآن مجید اپنے مخاطبین کے لئے بالکل واضح ہے۔ : نوٹ
اس سے " تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہارے وارثوں میں سے کون تم سے فائدے میں زیادہ قریب ہے۔"یعنی " ۔اقرب لکم نفعا

ہے۔ جب " فائدہ"بنیاد رشتوں کا وراثت سے متعلق ہللا تعالی نے جو احکام بیان فرما دیے ہیں ان کی یہ معلوم ہوتا ہے کہ 

ختم ہو جاتا ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا " فائدہ"ایک شخص اپنے باپ کو قتل کر دے یا اپنا دین بدل لے تو اس کے نتیجے میں یہ 

علیہ وٰالہ وسلم نے اسی کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ نے وصیت کی حد مقرر فرمائی تاکہ لوگ پورے مال کی 

وارثوں کو ان کے جائز حق سے محروم نہ کرنے لگ جائیں۔ ادائیگی کی ترتیب کہ پہلے قرض، پھر وصیت وصیت کر کے 

اور پھر وراثت کی تقسیم بھی قرآن سے بالکل واضح ہے جسے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے عملی صورتوں میں 

ی یہ وضاحتیں اس بات کو بالکل متعین کر دیتی ہیں جو کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم ک مزید واضح فرما دیا ہے۔

 قرآن مجید کا منشا ہے۔

 دوسری مثال

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

ْعب   ِإذ ا ُقْمُتْم ِإَل  الصَّالِة ف اْغِسُلوا ُوُجوه ُكْم و أ ْيِدي ُكْم ِإَل  اْلم ر اِفِق و اْمس ُحوا ِبُرُءوِسُكْم و أ ْرُجل   نْيِ و ِإْن ُكْنُتْم ُجنُباً ُكْم ِإَل  اْلك 
 ۔ف اطَّهَُّروا 

جب تم نماز کے لئے اٹھو تو منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک 

 (5:6 المائدہ) دھو لو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔

ے پاؤں کو بھی اسی طرح دھونا ضروری ہے اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لئ 

جیسا کہ منہ اور ہاتھوں کو دھونا ہر شخص پر الزم ہے جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ 

وسلم نے موزوں پر مسح بھی فرمایا اور یہ حکم بھی دیا کہ اگر کسی شخص نے موزے پہن رکھے ہیں تو 

ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پاؤں دھونے کی یہ ذمہ  وہ مسح کر لے۔ اس سے طہارت مکمل

یعنی جس نے موزے نہ پہن )داری ہر وضو کرنے والے شخص پر نہیں ہے بلکہ بعض افراد پر ہے 

 ۔(رکھے ہوں

ا رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے تیمم پر قیاس فرماتے ہوئے موزے اور عمامے پر مسح کی اجازت دی۔ اس ک: نوٹ

مقصد یہ تھا کہ وضو کرنے والے کو بار بار جرابیں اتارنے یا عمامے کو کھول کر دوبارہ باندھنے کی مشقت سے بچایا 

 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین عملی معامالت میں آسانی کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ جائے۔ 

 تیسری مثال
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 :ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے

 ۔ سَّارِق ُة ف اْقط ُعوا أ ْيِدي  ُهم ا ج ز اًء ِب ا ك س ب ا ن ك ااًل ِمْن اللَّهِ و السَّارُِ  و ال
چور، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور ہللا کی طرف 

 (5:38 المائدہ) ۔سے عبرت ناک سزا

پھل اور سبزی کی چوری کی صورت میں ہاتھ نہیں کاٹا "دی،  وٰالہ وسلم نے وضاحت فرما رسول ہللا صلی ہللا علیہ

 "ہاتھ اسی صورت میں کاٹا جائے گا اگر چوری کے مال کی قیمت ربع دینار یا اس سے زیادہ ہے۔"اور یہ کہ " جائے گا۔

 (ترمذی، مالک، ابو داؤد، مسند احمد)

چور کے ہاتھ "کر لی ہو بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ  آیت میں یہ سزا اس شخص کے لئے بیان نہیں کی گئی جس نے چوری: نوٹ

عربی زبان میں یہ اسم صفت کا صیغہ ہے جس میں چوری کے لئے اہتمام کرنے کا مفہوم شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ " کاٹو۔

ہے کہ اس شخص کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی جس نے پورے اہتمام اور پالننگ سے چوری کی ہو۔ اسی وجہ سے 

ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے معمولی مقدار کی چوری پر یہ سزا عائد نہیں فرمائی۔ اسی بنیاد پر سیدنا عمر فاروق رسول 

رضی ہللا عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ قحط جیسی ایمرجنسی کی صورت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے گی۔ اسی بنیاد 

ہ ہے کہ اگر کسی نے سڑک پر پڑی ہوئی چیز اٹھا لی تو اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا پر فقہا کے ایک بڑے گروہ کا نقطہ نظر ی

نہ دی جائے گی۔ یہ سزا اسے دی جائے گی جس نے کسی محفوظ مقام سے مال چرایا ہو۔ جج ایسے شخص کو ہاتھ کاٹنے 

 سے کم کوئی سزا دے سکتا ہے تاکہ وہ آئندہ اس قسم کی حرکت سے محفوظ رہے۔

 چوتھی مثال

 :ک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہےای

ةٍ   ۔ الزَّانِي ُة و الزَّاِن ف اْجِلُدوا ُكلَّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا ِمائ ة  ج ْلد 
 (24:2النور ) ۔زانیہ عورت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو

 :لونڈیوں کے بارے میں ارشاد ہے

 ۔ ف اِحش ٍة ف  ع ل ْيِهنَّ ِنْصُ  م ا ع ل ى اْلُمْحص ن اِت ِمْن اْلع ذ ابِ ف ِإذ ا أُْحِصنَّ ف ِإْن أ ت  نْي  بِ 
پھر جب وہ نکاح کر لیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کی نسبت آدھی 

 (4:25النسا ) ۔کے لئے مقرر ہے محصناتسزا ہے جو 

لئے ہے نہ کہ غالم کے لئے۔ جب رسول ہللا  قرآن نے حکم دیا ہے کہ سو کوڑے کی سزا آزاد کے 

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے شادی شدہ عورتوں کو زنا کرنے پر رجم فرمایا اور انہیں کوڑوں کی سزا نہ 

سے یہ واضح ہوا کہ زنا کرنے پر سو کوڑے کی سزا آزاد اور کنواری عورتوں کے لئے  حدیثدی۔ اس 

کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا صرف اسی چور کے لئے ہے جو کہ  اسی طرح آپ نے یہ وضاحت فرمائیہے۔ 

حدیث )جو چیز کسی محفوظ جگہ سے چوری کرے اور یہ کہ چوری کے مال قیمت کم از کم ربع دینار ہو۔ 

 اس تعریف پر پوری نہ اترے، اسے زنا یا چوری نہیں کہا جائے گا۔( میں بیان کردہ

 پانچویں مثال

 :ہللا تعالی نے ارشاد فرمایا

 ۔ ِكنِي و اْبِن السَِّبيلِ اْعل ُموا أ منَّ ا غ ِنْمُتْم ِمْن ش ْيٍء ف أ نَّ لِلَِّه ُُخُس ُه، و لِلرَُّسوِل و ِلِذي اْلُقْرَب  و اْلي ت ام ى و اْلم س ا و  
جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ ہللا، اس کے رسول، رشتہ داروں، 

 (8:41االنفال ) ۔ں اور مسافروں کے لئے ہےیتیموں، مسکینو

معامالت چال رہے تھے اور آپ کے پاس وقت  دعوتیرسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کل وقتی طور پر حکومتی و : نوٹ

 (بیس فیصد حصےیعنی )خمس اس وجہ سے مال غنیمت کے نہ تھا کہ آپ اپنی ذات اور معاشی معامالت کی کفالت کرتے۔ 

یہ  اور آپ کے زیر کفالت افراد کا حصہ مقرر کیا گیا۔یموں، مسکینوں اور مسافروں کے حصے کے عالوہ حضور یتمیں 
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الگ بات ہے کہ حضور اور آپ کے گھر والے اپنے حصے کو بھی زیادہ تر یتیموں اور مسکینوں پر ہی خرچ فرماتے اور 

اہل لشکر میں تقسیم کر دیا  (%80)ال غنیمت کا باقی حصہ م اپنے گھر میں کئی کئی دن چولہا جلنے کی نوبت بھی نہ آتی۔

 جاتا۔

اس معاملے میں بنو ہاشم کے ان افراد کا حصہ خاص طور پر مقرر فرمایا گیا جنہوں نے مکہ میں کفار کے مقابلے پر  

کے پردادا تھے۔ ان کے دو ہاشم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  مدد کی۔کی غیر معمولی حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم 

جو کہ بنی ہاشم سے بھی رشتہ داری رکھتے تھے، بھائی مطلب اور عبد شمس تھے۔ مطلب کی اوالد میں سے بعض افراد 

ان خدمات میں خاص طور پر شعب ابی طالب میں  کو ان کی خدمات کے عوض خاص طور پر خمس میں سے حصہ دیا گیا۔

کو برداشت کرنا ہے۔ جب بھی اہل قریش نے حضور پر حملہ کرنا چاہا تو بنو ہاشم، اہل مکہ کے بائیکاٹ حضور کے ساتھ 

امام شافعی کی اس بحث سے یہ معلوم ہوتا  خواہ وہ آپ پر ایمان الئے تھے یا نہ الئے تھے، انہوں نے آپ کی حفاظت کی۔

 عوض انہیں یہ حصہ دیا گیا۔ بنو ہاشم کا حصہ محض رشتہ داری کی بنیاد پر نہ تھا بلکہ ان کی خدمات کےہے کہ 

بنو ہاشم اور بنو کا حصہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے " رشتہ داروں"اس آیت میں بیان کردہ 

سے مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب " رشتے داروں"سے واضح ہو گیا کہ  حدیثمطلب کو عطا فرمایا۔ اس 

و تمام قریش ہی آپ کے رشتے دار تھے۔ اس رشتے میں ویسے تتھے اور ان کے عالوہ اور کوئی نہ تھا۔ 

شمس اور بنو مطلب برابر تھے کیونکہ یہ سب ایک باپ اور ماں کی اوالد ہیں۔ اس معاملے میں  بنو عبد

بنو مطلب میں بعض لوگوں کو دوسروں کی نسبت یہ انفرادیت حاصل تھی کہ وہ بنو ہاشم میں سے بھی 

 تھے۔

کو حصہ نہ دیا گیا بلکہ صرف انہی کو حصہ دیا گیا جو بنو مطلب میں شامل بنو مطلب کے تمام افراد  

ہونے کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہاشم کو ایک 

جو کہ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے دوسرے رشتہ داروں کو نہ دیا گیا۔ اس مخصوص حصہ دیا گیا 

میں اور اس سے پہلے اور بعد کے زمانے میں نبی صلی ( ابی طالب)جہ یہ تھی کہ انہوں نے شعب کی و

 ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی مدد کی۔ اسی وجہ سے ہللا تعالی نے انہیں خاص حصہ عطا فرمایا۔

، جسے اسے رشتہ داری میں خمس میں سے حصہ دیا گیا۔ ان کے بنو ہاشم، قریش ہی کا قبیلہ تھا 

وہ ( انہیں حصہ نہ دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ)بھی تھے ( نوفل کی اوالد ہاشم کے بھائی)وی بنو نوفل مسا

 ہاشم سے مختلف ماں سے تعلق رکھتے تھے۔

جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ ہللا، اس کے رسول۔۔۔کے لئے  "ہللا تعالی نے یہ فرمایا کہ  

قتل کرنے والے کو ( دشمن کو)صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے حملے کی صورت میں رسول ہللا جبکہ "  ہے

نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت سے یہ بھی عطا فرمایا۔ ( جیسے تلوار وغیرہ)مال  مقتول کا ذاتی

اور  تا ہےجس میں بیس فیصد حصہ نکاال جا ،معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت

، میں حاصل بغیر جنگ کے حاصل کردہ مال غنیمت میں فرق ہے۔ ایسی جنگ جس میں حملہ نہ کیا گیا ہو

کا معاملہ سنت کے مطابق حملے کی صورت میں مال غنیمت  کردہ دشمن کے مقتول سپاہی کی ذاتی اشیاء

 (جو غرباء میں تقسیم کیا جائے گا۔)س میں پانچواں حصہ نکاال جائے گا ہے۔ اسا ہی کا 

جنگ کی صورت میں دشمن کے ہاتھ آئے ہوئے معاملے میں یہ قانون بنایا گیا کہ پورے مال کو اکٹھا کیا جائے گا اور : نوٹ

جنگ لیکن اس کا بیس فیصد غرباء و مساکین پر خرچ کیا جائے گا جبکہ اسی فیصد اہل لشکر میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 

قتل کر دے اور اس کے جسم پر موجود اشیاء جیسے تلوار یا گھڑی وغیرہ میں اگر ایک شخص دشمن کے کسی سپاہی کو 

اتار لے تو اس کے بارے میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ اسی شخص کا حق ہے جس نے 

 اس میں سے بیس فیصد حصہ الگ نہ کیا جائے گا۔ دشمن کے سپاہی کو مارا ہے۔

گا  کا حق ہوفوجی  ے مارنے والےج نے دشمن پر حملہ کیا ہو تو دشمن کے مقتول سپاہی کا ذاتی مال، اساگر حکومتی فو 

لیکن اگر حملہ نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں دشمن کے مقتول سپاہی کا ذاتی مال بھی مال غنیمت میں شامل کر کے اکٹھا 

سپاہیوں میں تقسیم کیا جائے حکومتی فوج کے د اسی فیصد کیا جائے گا جس میں بیس فیصد غرباء کا حصہ نکالنے کے بع

 گا۔

مبارکہ کا یہ استدالل موجود نہ ہوتا اور ہم قرآن مجید  حدیثاگر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی  
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 :کے ظاہری الفاظ کی بنیاد پر ہی فیصلہ کر رہے ہوتے تو اس صورت میں

 کہا جاتا؛" چوری"یتے جس کے عمل کو ہم ہر اس شخص کو ہاتھ کاٹنے کی سزا د 

  کہا جاتا؛" زنا"ہر اس آزاد شادی شدہ عورت کو کوڑوں کی سزا دیتے جس کے عمل کو 

 وں کا حصہ ہر اس شخص کو دیتے جس کی رسول ہللا صلی ہللا علیہ خمس میں سے رشتے دار

حصہ ملتا  وٰالہ وسلم سے رشتے داری ہوتی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی

 جن کا تعلق خون اور نسل کے واسطے سے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  سے ہے؛

  دشمن کے مقتول سپاہی کے ذاتی مال میں سے بھی بیس فیصد غرباء کے لئے نکاال جاتا کیونکہ یہ

 بھی ایک قسم کا مال غنیمت ہے۔
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 ناسخ و منسوخ احکامات: 6باب  
تبدیل کرنے کا اپنے ازلی علم کے مطابق جس مقصد کے لئے بھی بنایا، اس کا حکم ہللا تعالی نے انسان کو 

تیز رفتاری سے لیتا ہے۔ اس نے ان پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو نہیں ہے اور وہ حساب  اختیار کسی کو

ہر چیز کو واضح کرنے والی اور ہدایت و رحمت ہے۔ اس کتاب میں اس نے ایسے احکام بیان کیے ہیں 

کا حکم باقی ہے اور ایسے احکام بھی جن کا حکم اس نے منسوخ کر دیا ہے۔ یہ اس کا لوگوں پر  جن

احسان ہے کہ وہ ان کا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور ان پر آسانی کرتا ہے۔ اس نے ان پر جو نعمتیں فرمائی ہیں 

ر عمل کرنے کے نتیجے وہ ان میں اضافہ کرتا چال جاتا ہے۔ جو احکام اس نے ان پر الزم کئے ہیں، ان پ

میں وہ انہیں جنت عطا کرے گا اور جہنم کی سزا سے نجات دے گا۔ جو حکم اس نے باقی رکھا یا جو 

 منسوخ کیا اس میں اس کی رحمت ہی شامل ہے۔ ان تمام نعمتوں پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔

و تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ہر حال میں یکساں رہنا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہللا کے حکم ک: نوٹ

چاہیے تو یہ ناسخ و منسوخ کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ایک غلط مفروضے کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ ہللا تعالی نے اپنے 

رآن نازل ہو رہا تھا دین میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان میں حاالت کے پیش نظر تدریجی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ جب ق

اس کی وجہ یہ تھی کہ اچانک احکام نافذ کر دینے کے نتیجے میں بہت سے مسائل تو ہللا تعالی نے احکام کو تدریجاً نافذ کیا۔ 

پیدا ہو جاتے۔ پہلے لوگوں کے ذہنوں کو ہللا تعالی کی اطاعت پر تیار کیا گیا اور اس کے بعد احکام دیے گئے۔ بعض احکام 

 ت کے تھے جن کا تعلق مخصوص حاالت سے تھا۔ حاالت تبدیل ہونے کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔وقتی نوعی

ایسے حکم کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے سے منع کر دیا گیا ہو۔ اس کی جگہ جو نیا " منسوخ"فقہ کی اصطالح میں  

 ہے۔یعنی منسوخ کرنے واال کہا جاتا " ناسخ"حکم نافذ کیا گیا ہو، اسے 

ہللا تعالی نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ہللا کی کتاب میں دیے گئے حکم کو یہ کتاب ہی  

منسوخ کر سکتی ہے۔ کتاب ہللا کے کسی حکم کو حدیث منسوخ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کتاب ہللا کے تابع 

 :ارشاد ہےہللا تعالی کا  ہے۔ سنت کا دائرہ تو کتاب ہللا کے احکامات کی وضاحت ہی ہے۔

ا أ ْو ب   ل ى ع ل ْيِهْم آي اتُ ن ا ب  ي ِّن اٍت ق ال  الَِّذين  ال  ي  ْرُجون  لِق اء ن ا اْئِت بُِقْرآٍن غ رْيِ ه ذ  ْلهُ و ِإذ ا تُ ت ْ ل ُه ِمْن   . دِّ ُقْل م ا ي ُكوُن ِل أ ْن أُب دِّ
 ۔ أ خ اُف ِإْن ع ص ْيُت ر ِبِّ ع ذ اب  ي  ْوٍم ع ِظيمٍ ِإِنِّ   . تِْلق اِء ن  ْفِسي؛ ِإْن أ تَِّبُع ِإالَّ م ا يُوح ى ِإِل َّ 

جب انہیں ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، 

آپ کہیے، ! اے پیغمبر" اس کی بجائے کوئی اور قرآن الؤ یا اسی میں کوئی ترمیم کر لو۔"کہتے ہیں، 

یں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدل کر لوں۔ میں تو بس اسی وحی کا میرا یہ کام نہیں کہ م"

پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے 

 ( 10:15یونس ) "ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

بتایا ہے کہ آپ کے ذمے وحی الہی کی صرف یہاں ہللا تعالی نے اپنے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو  

م ا ي ُكوُن ِل أ ْن  "اس ارشاد میں کہ  اتباع ہے اور آپ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔
ل ُه ِمْن تِْلق اِء ن  ْفِسي ت بیان وہ با " میرا یہ کام نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدل کر لوں "یعنی "  أُب دِّ

ہوئی ہے جس کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں کہ ہللا کی کتاب کے کسی قانون کو اس کے سوا کوئی اور چیز 

جیسا کہ صرف ہللا تعالی ہی اپنا حکم جاری کر سکتا ہے اسی طرح یہ بات بھی  منسوخ نہیں کر سکتی۔

۔ اس (یا منسوخ کر دے)صرف اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے حکم کو ہمیشہ کے لئے باقی رکھے 

 کے سوا کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں۔

ُه أُمُّ اْلِكت اِب مي ُْحو اللَّ  "اسی طرح ہللا تعالی کا ارشاد ہے  ہللا تعالی اپنے احکام میں "یعنی " ُه م ا ي ش اُء و يُ ْثِبُت، و ِعْند 

اس " ہے اصل کتابپاس سے جسے چاہے لے جاتا ہے اور جسے چاہے باقی رکھتا ہے اور اسی کے 

معاملے میں بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رسول ہللا، ہللا تعالی کی 

اجازت سے اس معاملے میں کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں جس میں ہللا تعالی نے کوئی حکم نازل نہیں 
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یں یہ بتایا گیا ہے کہ ہللا تعالی جس حکم کو م" وہ جو چاہے لے جاتا ہے"اس کے اس ارشاد میں کہ  کیا۔

 :چاہے باقی رکھتا ہے اور جسے چاہے منسوخ کر دیتا ہے۔ ہللا کی کتاب میں اس بات کی دلیل یہ ہے

ْ ت  ْعل ْم أ نَّ اللَّه  ع ل ى ُكلِّ ش يْ   . م ا ن نس ْخ ِمْن آي ٍة أ ْو نُنِسه ا ن ْأِت ِِب رْيٍ ِمن ْه ا أ ْو ِمْثِله ا  ۔ٍء ق ِديٌر أ َل 

اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں تو ہم اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ 

 (  106 :2البقرہ) ۔ہللا ہر چیز پر قادر ہے

صرف  کسی حکم کو موخر کرناہللا تعالی نے یہ بات بتا دی ہے کہ قرآن کے کسی حکم کا نسخ یا اس کے 

 :ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اے ہو سکتقرآن مجید ہی س

ْلن ا آي ًة م ك ان  آي ٍة، و اللَُّه أ ْعل ُم ِب ا يُ ن  زِّلُ   ۔ِإمنَّ ا أ ْنت  ُمْفت ٍ   : ق اُلوا  : و ِإذ ا ب دَّ

یہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے تویہ ی جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری نازل کرتے ہیں اور ہللا ہ

 (16:101النحل ) ۔کہ تم خود قرآن گھڑتے ہو  لوگ کہتے ہیں

اسی طرح رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت کا معاملہ ہے۔ سنت کا نسخ سنت رسول ہی سے ہو 

اگر کسی معاملے میں حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کوئی سنت جاری فرما چکے ہوں اور ہللا سکتا ہے۔ 

ر حکم جاری کرنا چاہے تو آپ اس میں ہللا تعالی کے حکم ہی کی پیروی تعالی اس معاملے میں کوئی او

سنت جاری فرمائیں گے یہاں تک کہ لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ اس سنت نے اس سے پہلے نئی میں 

 اسی بات کا ذکر حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی حدیث میں ہے۔والی سنت کو منسوخ کر دیا ہے۔ 

قرآن سے منسوخ کرنے کی دلیل تو خود قرآن میں مل جاتی ہے کیونکہ قرآن بے مثل ہے۔ قرآن کو  :سائل

  ؟کیا سنت کے بارے میں بھی ایسی کوئی دلیل ہے

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے احکام کی اتباع لوگوں پر ہللا  :شافعی

کہ سنت رسول کو ہللا کے حکم کی حیثیت سے قبول کیا جائے  یہ اس بات کی دلیل ہےنے الزم کی ہے۔ 

ہمیں سوائے ہللا کی کتاب گا۔ جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ کتاب ہللا کے حکم کے تحت ہی ایسا کرتا ہے۔ 

اور حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  کی سنت کے اور تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی جسے ہللا تعالی نے 

 الزم کیا ہو۔ 

قول سنت سے مشابہ نہیں ہے اس لئے  کوئیمخلوق کا کسی جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ چونکہ  

صلی ہللا علیہ وٰالہ اسی طرح رسول ہللا سے ہو سکتا ہے۔ کے مماثل کسی چیز اس کا نسخ صرف اسی 

سی شخص کو وسلم   کی سنت کے عالوہ کوئی چیز اس کے مماثل نہیں ہو سکتی کیونکہ ہللا تعالی نے ک

آپ کی اطاعت کو تو اس نے اپنے بندوں پر بلکہ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  کی طرح کا نہیں بنایا۔ 

الزم کیا ہے اور آپ کا حکم ماننا ضروری قرار دیا ہے۔ تمام مخلوق آپ کی پیروکار ہے۔ ایک پیروکار کے 

اتباع  کارسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کرے۔ جب سنت آپ کے حکم سے اختالف لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ 

 الزم ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس میں سے کسی چیز کو منسوخ کر سکے۔

کیا اس بات کا امکان ہے کہ کوئی منسوخ سنت تو ہم تک منتقل ہو گئی جبکہ اس کو منسوخ کرنے  :سائل

 ؟والی ناسخ سنت منتقل نہ ہو سکی

ی امکان نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز فرض نہیں ہے وہ تو منتقل ہو جائے اس بات کو کوئ :شافعی

جس پر سنت  ایسیکیا یہ درست ہے کہ ایک جبکہ جو چیز فرض کر دی گئی ہے وہ ترک کر دی جائے؟ 

کوئی " شاید یہ منسوخ ہو گی؟"کے عمل سے نکل جائے اور وہ کہہ سکیں، کا عمل ہے، وہ ان لوگوں عام 

قت تک منسوخ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی جگہ دوسرا حکم نہ دے دیا جائے جیسا کہ بیت حکم اس و

المقدس کے قبلے کی منسوخی کی صورت میں ہوا۔ اس کی جگہ پر کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح 

کہ منسوخ )حکم کا معاملہ ہے ہللا کی کتاب اور سنت رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  دونوں کے ہر منسوخ 

 (ہونے کے بعد ناسخ حکم کو جاری بھی کیا جائے گا۔
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 سکتی ہے؟ کی جامنسوخ  ذریعےکسی حکم کے کے قرآن کے کسی حکم کو کیا سنت  :سائل

اگر سنت کو قرآن سے منسوخ کیا جائے، تو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی ایک اور سنت  :شافعی

کہ پہلی سنت دوسری سے منسوخ ہے یہاں تک کہ انسانوں پر حجت ہو گی جو یہ واضح کر دے گی جاری 

 پوری ہو جائے کیونکہ ہر چیز اس کے مماثل سے ہی منسوخ ہو سکتی ہے۔

 آپ نے جو فرمایا، اس کی دلیل کیا ہے؟ :سائل

جیسا کہ میں نے اس کتاب میں متعلقہ مقام پر ہللا تعالی کے احکام، خواہ وہ خاص ہو یا عام کے : جواب

ارے میں بیان کیا کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم ہللا تعالی کے حکم کے سوا کوئی بات کبھی نہیں ب

( بالکل اسی طرح)اسے منسوخ کر سکتا ہے تو اور وہ حکم دیا ہے  کوئیکہہ سکتے۔ اگر ہللا تعالی نے 

بھی دوسری سنت کو منسوخ کر ( آ جانے پرہللا کے حکم )کی سنت رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم 

 سکتی ہے۔

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ایک سنت قائم کی اور پھر قرآن نے اگر یہ کہنا درست ہو کہ رسول ہللا  

اسے منسوخ کر دیا اور اس معاملے میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے کوئی ناسخ سنت ہمیں نہیں 

 :ے گا کہمل سکی تو کہنا بھی درست ہو جائ

  کی تجارت کو ناجائز قرار دے رکھا تھا جسے ہللا  بعض اقسامحضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے

ہللا نے تجارت کو حالل کیا ہے اور "یعنی "  أ ح لَّ اللَُّه اْلب  ْيع  و ح رَّم  الرِّب او   "تعالی نے اس آیت سے منسوخ کیا 

 (متعلق آپ کے احکام اس آیت سے منسوخ ہو گئے۔ اب اس بنیاد پر لین دین سے) "سود کو حرام۔

  رجم کیا اور اس رجم کو ہللا تعالی نے اس آیت بدکاروں کو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے

ٍة الزَّانِي   "سے منسوخ قرار دیا  ْلد  میں سے ہر ایک  زانی اور زانیہ"یعنی " ُة و الزَّاِن ف اْجِلُدوا ُكلَّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا ِمائ ة  ج 

 "کو سو کوڑے مارو۔

 موزوں پر مسح کی سنت کو آیت وضو نے منسوخ کر دیا۔ 

  غیر محفوظ مقام اور ربع دینار سے کم کی چوری کرنے کی صورت میں بھی چوری کی سزا دی

چور مرد و عورت دونوں "یعنی "  ُة ف اْقط ُعوا أ ْيِدي  ُهم االسَّارُِ  و السَّارِق   "جائے گی کیونکہ یہ سنت قرآن کی آیت 

اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری خواہ کم ہو یا زیادہ، سے منسوخ سمجھی جائے گی۔  "کے ہاتھ کاٹ دو۔

 ہے۔  کہالتیمحفوظ مقام سے کی جائے یا غیر محفوظ مقام سے، ہر حالت میں چوری ہی 

ہمیں بظاہر قرآن کے  ، اگر وہصلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے مروی ہر حدیث کواس طریقے سے رسول ہللا 

اس طرح سے ان دو بنیادوں  "آپ نے ایسا نہیں فرمایا ہو گا۔"کہ  رد کیا جا سکتا ہےمطابق نہ لگے، یہ کہہ 

ایک تو یہ کہ اگر حدیث کے الفاظ قرآن کے الفاظ : پر حدیث کو رد کرنے کو درست سمجھ لیا جائے گا

یا پھر ( تو اسے رد کر دیا جائے)وافقت رکھتا ہو سے کچھ مختلف ہوں اگرچہ اس کا معنی کتاب ہللا سے م

اگرچہ ان میں معمولی ( تب بھی اسے کر دیا جائے)اس کے الفاظ اگر آیت کے الفاظ سے کچھ زیادہ ہوں 

 نوعیت کا فرق پایا جائے۔

کے خالف اور جو  رائےاس سے ہللا کی کتاب اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت  

ہللا کی کتاب وہ واضح بیان ہے جس کے  استدالل کیا جا سکتا ہے۔ے کہا اس کی موافقت میں کچھ ہم ن

میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے  اور دینقانون ہے۔ اسی کتاب میں  دیتااندھوں کو شفا وہ ذریعے 

کو بیان کر ثیت آپ کی حیبارے میں کے اور دین کی وضاحت  (کی اہمیت)کے حکم کی پیروی آپ مقام، 

 دیا گیا ہے۔ 
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سے بعض اور حدیث سے ایسے ناسخ و منسوخ جن کے بارے میں کتاب ہللا 

 بعض احکام ملتے ہیں

ہم نے بعض اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہللا تعالی نے پانچ نمازوں کو فرض کرنے سے قبل ایک اور 

 :ا ہےنماز فرض کی تھی چنانچہ ہللا تبارک و تعالی ارشاد فرمات

 ۔أ ْو زِْد ع ل ْيِه و ر تِّْل الُقر آن ت  ْرتِياًل ۔ ِنْصف ُه أ ْو انْ ُقْص ِمْنُه ق ِلياًل ۔ ُقْم اللَّْيل  ِإالَّ ق ِلياًل ۔ أ ي ُّه ا اْلُمزَّمِّلُ  یا

رات کو تھوڑی دیر نماز میں کھڑے رہیے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس ! اے چادر اوڑھنے والے

 (4-73:1المزمل ) ۔کر لیجیے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیےسے کچھ زیادہ 

 اس حکم کو ہللا تعالی نے اسی سورت میں اس طرح سے منسوخ کر دیا۔

ُر اللَّْيل  و الن َّه ار  ، و اللَّ ِإنَّ ر بَّك  ي  ْعل ُم أ نَّك  ت  ُقوُم أ ْدَّن  ِمْن ثُ ُلث ي اللَّْيِل و ِنْصف ُه و ثُ لُث ُه، و ط ائِف ٌة ِمْن الَِّذين  م ع ك   ع ِلم    . ُه يُ ق دِّ
ُرون  ي ْضرِبُون  ِِف اأْل ْرِض أ ْن ل ْن ُُتُْصوُه ف  ت اب  ع ل ْيُكْم، ف اقْ ر ُءوا م ا ت  ي سَّر  ِمْن الُقر آن، ع ِلم  أ ْن س ي ُكوُن ِمْنُكْم م ْرض ى و آخ  

ة  و آتُوا الزَّك اة  ي  ْبت  ُوون  ِمْن ف ْضِل اللَِّه، و آخ ُرون  يُ ق اتِلُ   ۔ون  ِِف س ِبيِل اللَِّه ف اقْ ر ُءوا م ا ت  ي سَّر  ِمْنُه، و أ ِقيُموا الصَّال 

تہائی رات نماز میں گزارتے  آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات، کبھی آدھی رات اور کبھی

 تعالی ہی رات اور دن کا حساب ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہی کرتا ہے۔ ہللا

رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آپ اوقات کا صحیح شمار نہیں کر سکتے، اس لئے اس نے آپ پر مہربانی 

فرمائی۔ اب جتنا قرآن بھی آسانی سے پڑھ سکیں، تالوت کر لیا کریں۔ اسے معلوم ہے کہ آپ لوگوں میں 

 بھاگ دوڑ کرتےتالش کرنے کے لئے زمین میں ( یعنی رزق)کچھ مریض ہوں گے اور کچھ ہللا کا فضل 

ہوں گے اور کچھ ہللا کی راہ میں جنگ کرتے ہوں گے۔ پس جتنا قرآن باآسانی پڑھا جا سکے، پڑھ لیا 

 (73:20المزمل ) ۔کریں، نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں

و نماز میں یہ حکم دیا کہ آپ رات کے نصف یا اس سے کچھ کم و بیش حصے کہللا تعالی نے پہلے 

آپ کبھی دو تہائی رات، کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں گزارتے ہیں  "کہ گزاریے اور پھر یہ فرمایا 

۔ اس کے بعد اس میں اس میں یہ کہتے ہوئے " اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہی کرتا ہے

تالش ( یعنی رزق)ں کچھ مریض ہوں گے اور کچھ ہللا کا فضل اسے معلوم ہے کہ آپ لوگوں می "تخفیف فرما دی کہ 

کرتے ہوں گے اور کچھ ہللا کی راہ میں جنگ کرتے ہوں گے۔ پس جتنا قرآن باآسانی  بھاگ دوڑکرنے کے لئے زمین میں 

سکے، پس جتنا قرآن باآسانی پڑھا جا  "اس طرح سے ہللا تعالی نے قرآن مجید میں "  ۔، پڑھ لیا کریںپڑھا جا سکے

 کے قیام کو منسوخ فرما دیا۔ کے الفاظ سے نصف رات یا اس سے کم و بیش "  پڑھ لیا کریں

ہو سکتے  احتمال ممکنمیں دو "  پس جتنا قرآن باآسانی پڑھا جا سکے، پڑھ لیا کریں "ہللا تعالی کے اس ارشاد  

کر دیا۔ دوسرا  ایک تو یہ کہ یہ الزمی فرض ہے جس نے اس سے پہلے والے فرض کو منسوخ: ہیں

حکم سے اسی ( تیسرے)یہ ہو سکتا تھا کہ یہ بذات خود ایک منسوخ حکم ہے جو کہ کسی اور احتمال 

طرح منسوخ ہو چکا ہے جیسا کہ اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس حکم کو منسوخ کرنے واال حکم 

 :یہ ہے

 ۔ ْن ي  ب ْع ث ك  ر بُّك  م ق اًما ُم ُْموًداو ِمْن اللَّْيِل ف  ت  ه جَّْد بِِه ن اِفل ًة ل ك  ع س ى أ  
 ۔مقام محمود پر پہنچا دے آپ کورب آپ کا تاکہ  اضافی حکم ہےلئے آپ کے رات کو تہجد پڑھیے، یہ 

 (17:79بنی اسرائیل )

تھا کہ تہجد کی  ممکنیہ احتمال میں " اضافی حکم ہےلئے  آپ کےرات کو تہجد پڑھیے، یہ "اس حکم میں کہ 

سانی قرآن پڑھ لینے کے عالوہ ایک مزید فرض ہے۔ اب یہ بات ضروری ہو گئی ہے کہ ہم اس نماز باآ

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت کی طرف معنی اختیار کرنے کے لئے رسول ہللا متعین معاملے میں ایک 

کہ صرف پانچ رجوع کریں۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے 

نمازیں ہی ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو نماز بھی ہم پر الزم تھی، وہ اب منسوخ ہو چکی 
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سے استدالل " آپ کے لئے اضافی حکم ہےتہجد پڑھیے، یہ  "ہے۔ اس معاملے میں ہم ہللا تعالی کے اس ارشاد 

سانی میسر ہو سکے کے حکم کو کرتے ہیں۔ اس حکم نے رات کے نصف یا تہائی قیام یا جو کچھ باآ

 منسوخ کر دیا ہے۔ 

تہجد کی نماز کو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم پر فرض قرار دیا گیا جبکہ عام مسلمانوں پر بھی ابتدا میں اسے : نوٹ

 فرض قرار دیا گیا اور اس کے بعد اس فرضیت کو منسوخ کر کے اسے نفل کی حیثیت سے برقرار رکھا گیا۔

کرنے کو اپنی استطاعت کے مطابق ادا بحث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم تہجد کی نماز کو  اس 

ایک پسندیدہ ( بحیثیت نفل)وہ ہمارے نزدیک کرتے ہیں۔ جو بھی جتنا زیادہ یہ عمل کر سکے نہیں پسند 

 (صرف پانچ نمازیں فرض ہیں اور تہجد نفل، احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔)عمل ہے۔ 

مالک اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے طلحۃ بن 

اہل نجد میں سے ایک پرجوش دیہاتی آیا، جس کی آواز بھی ہم سن نہ : عبید ہللا رضی ہللا عنہ کو کہتے سنا

ہ وہ حضور کے قریب آ گیا پا رہے تھے اور نہ یہ سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں تک ک

 اور اسالم کے بارے میں سوال کرنے لگا۔

 " ہیں۔کی گئی دن و رات میں پانچ نمازیں تم پر فرض "نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا،  

 " کیا اس کے عالوہ کچھ اور بھی ہے؟"بوال، 

 " حرج نہیں۔نہیں۔ ہاں اگر تم اپنی مرضی سے اضافہ کرنا چاہو تو کوئی "فرمایا، 

اس کے بعد حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا تو وہ کہنے لگا، 

 " کیا اس کے عالوہ اور بھی کچھ ہے؟"

 " نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنی مرضی سے زیادہ کر لو۔"آپ نے فرمایا، 

رسول ہللا صلی " اضافہ کروں گا اور نہ ہی کمی۔میں نہ تو اس میں "وہ شخص واپس گیا اور کہہ رہا تھا، 

 (بخاری، مسلم، نسائی" )اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔"ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا، 

ہللا تعالی نے "عبادہ بن صامت رضی ہللا عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا، 

ازیں فرض کی ہیں۔ جو بھی انہیں اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ ان میں سے کچھ نہ اپنے بندوں پر پانچ نم

نسائی، " )تو ضائع کرتا ہے اور نہ ہی کم تو ہللا تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔

 (ابو داؤد، ابن ماجہ، احمد

 نسخ کی دیگر مثالیں

 عذر کے باعث نماز نہ پڑھنے کا حکم

 :و تعالی ارشاد فرماتا ہےہللا تبارک 

ُهو  أ ًذى ف اْعت زُِلوا النِّس اء  ِِف اْلم ِحيِض و ال  ت  ْقر بُوُهنَّ ح َّتَّ ي ْطُهْرن ، ف ِإذ ا ت ط هَّْرن  ف ْأُتوُهنَّ   : ُقلْ   ؟ و ي ْسأ ُلون ك  ع ْن اْلم ِحيضِ 
 ۔اِبني ، و َيُِبُّ اْلُمت ط هِّرِين  ِإنَّ اللَّه  َيُِبُّ الت َّوَّ   . ِمْن ح ْيُث أ م ر ُكْم اللَّهُ 

وہ اذیت کی حالت ہے، اس میں "کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے، کی حالت یہ آپ سے حیض 

خواتین سے الگ رہو اور ان کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر 

جیسا کہ ہللا نے تمہیں حکم دیا  ات قائم کروسے اس طرح سے ازدواجی تعلقجب وہ پاک ہو جائیں تو ان 

 (2:222البقرۃ ) ہللا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔" ہے۔

ہللا تعالی نے نماز پڑھنے والے پر وضو اور جنابت کی صورت میں غسل کے ذریعے طہارت الزم کی  

نہیں۔ ہللا تعالی نے حیض کے حالت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ  ہے۔ اس کے بغیر نماز ادا کرنا جائز

جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آنا جائز ہے۔ اس خواتین کے پاک ہونے تک ان سے دور رہا جائے۔ 

کیونکہ عام سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ حیض کے خاتمے پر پانی سے غسل کر کے پاک ہوں 
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حالت حیض کے دوران غسل کرنے سے وہ و پانی ہر حال میں دستیاب ہوتا ہی ہے۔ طور پر شہروں میں ت

ہللا تعالی نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت میں پاک نہ ہوں گی کیونکہ 

 ہے۔دیا حیض کے ختم ہونے پر  حکمپاک ہونے کا ( غسل کے ذریعے)

ہ اپنے والد سے اور وہ سیدتنا عائشہ رضی ہللا عنہا سے روایت مالک، عبدالرحٰمن بن قاسم سے اور و

کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ حالت احرام میں نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ساتھ تھیں جب آپ حالت حیض 

حضور نے انہیں حکم دیا کہ وہ دوسرے حاجیوں کی طرح حج کے تقاضے پورے سے دوچار ہوئیں۔ 

 (مالکبخاری، مسلم، احمد، ) پاک ہونے تک بیت ہللا کا طواف نہ کریں۔ کریں سوائے اس کے کہ وہ

اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہللا تعالی نے نماز کو اس شخص پر الزم کیا ہے جو وضو یا غسل  

جہاں تک کسی حائضہ خاتون کا تعلق ہے تو وہ حالت حیض میں وضو کے ذریعے طہارت حاصل کر لے۔ 

نہیں ہو سکتی۔ حیض تو ایک قدرتی عمل ہے اور خاتون کا اس پر کوئی اختیار بھی  یا غسل کر کے پاک

حیض کے ایام میں انہیں نماز وجہ سے اسی  ۔گناہ گار ہو( نے پرنماز چھوڑ)نہیں ہے کہ وہ اس کے باعث 

کے فرض سے مستثنی کر دیا گیا ہے اور ان کے لئے یہ ضروری نہیں کہ حیض کے خاتمے پر وہ 

 ئی نمازوں کی قضا ادا کریں۔چھوڑی ہو

بھی قیاس کر سکتے کو ذہنی معذور شخص ہم  کی بنیاد پرحائضہ خاتون کے بارے میں اس وضاحت  

اس پر یہ بیماری ہللا تعالی کی جانب سے آئی ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اسی وجہ سے ہیں۔ 

 آئے، اسے نماز معاف کر دی گئی ہے۔ذہنی طور پر معذور رہے اور اس کی عقل لوٹ کر نہ جب تک وہ 

حائضہ خواتین کو نماز قضا کرنے کا یہ بات اہل علم میں عام ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے  

حکم تو نہیں دیا البتہ انہیں روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان دونوں فرائض میں 

سے اخذ  اجماعاور ان کے  منتقل کرنےکے یا کہ اسے ہم اہل علم فرق کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان ک

 کرتے ہیں۔

روزے اور نماز میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مسافر رمضان کے روزے میں تاخیر کر سکتا ہے لیکن  

بھی منع ہے۔ روزے تو بارہ مہینوں میں سے صرف ایک اس کے لئے نماز میں ایک دن کی تاخیر کرنا 

مہینے اس فرض کے بغیر ہوتے ہیں جبکہ ایسے شخص کے لئے  ئے جاتے ہیں اور گیارہمہینے میں ادا ک

 جو نماز کی طاقت رکھتا ہو ایک دن بھی نماز سے خالی نہیں ہو سکتا۔

 نشے کے باعث نماز نہ پڑھنے کا حکم

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

ة  و أ نْ ُتْم ُسك ار ى ح َّتَّ ت  ْعل ُموا  ۔ م ا ت  ُقوُلون ، و ال  ُجنًُبا ِإالَّ ع اِبرِي س ِبيٍل ح َّتَّ ت  ْوت ِسُلوا ال  ت  ْقر بُوا الصَّال 
نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو وہ سمجھنے لگو۔ اور اسی طرح 

یہ حکم اس شخص کے لئے )جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ 

 (4:43النساء ) ۔راستہ گزرنے واال ہو( مسجد سے بطور)جو ( ہے نہیں

اور وہ اسے منسوخ ) بعض اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی

قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی شخص بھی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھے یہاں  (۔سمجھتے ہیں

ایسے شخص کو نماز سے روکنے کے رہا ہے اسے سمجھنے کے قابل ہو جائے۔  کہہ کچھ تک کہ وہ جو

بعد اس شخص کو بھی نماز سے روکا گیا ہے جو حالت جنابت میں ہو۔ اہل علم کا اس بات میں کوئی 

کوئی شخص حالت جنابت میں نماز نہ پڑھے۔اسے ایسا غسل کرنے کے بعد کرنا اختالف نہیں ہے کہ 

 چاہیے۔

میں نماز سے روکنے کو اگر شراب کی حرمت سے پہلے کے زمانے کا حکم بھی مان  نشے کی حالت 

اس وقت جب کہ شراب حرام ہو چکی ہے تو یہ حکم مزید اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اس پر لیا جائے، تب 

سے گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک تو  وجوہاتدو ( یعنی نشے کی حالت میں نماز پڑھے واال)عمل نہ کرنے واال 
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 اور دوسرا یہ کہ اس نے شراب پی ہے۔ کہ وہ نشے کی حالت میں نماز پڑھی ہے یہ

اس رکنے کا نام ہے ( ایسے کاموں سے جن کی نماز میں اجازت نہیں ہے)قول، فعل اور چونکہ نماز  

قول، فعل اور رکنے کی عقل نہیں رکھتا۔ جو ( نشے کے باعث)وجہ سے اس شخص کی نماز نہیں ہے جو 

تعالی کے حکم کے مطابق نماز ادا نہیں کر سکتا تو یہ اس کے لئے جائز ہی نہیں ہے۔ جب بھی ہللا شخص 

 الزم ہے۔نماز کی ادائیگی قضا  پراسے افاقہ ہو تو اس 

ہمیں نشہ کرنے والے اور ذہنی معذور شخص میں فرق کرنا چاہیے۔ ذہنی معذور کی عقل تو ہللا تعالی  

س کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں جبکہ نشہ کرنے واال خود ہے جس میں ا سلب ہوئیکے حکم سے 

ذہنی الزم ہے جبکہ کی قضاء کرنا نشے کی حالت میں گیا ہے۔ اسی وجہ سے نشہ کرنے والے پر نماز 

معذور پر قضا نماز کی ادائیگی الزم نہیں کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے ہللا تعالی کی 

 نافرمانی نہیں کی۔

 کی تبدیلی قبلے

کی طرف ( یروشلم)کو نماز میں بیت المقدس  اسی طرح ہللا تعالی نے اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم

رخ کرنے کی اجازت نہ تھی۔  جانبرخ کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے منسوخ ہونے سے قبل کسی اور 

( مکہ)کر دیا اور بیت الحرام  اس کے بعد ہللا تعالی نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم منسوخ

حکم دیا۔ اب کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس حکم کے آنے کے کی طرف رخ کرنے کا 

کسی اور سمت کی وہ رف منہ کر کے نماز ادا کرتا رہے اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ بعد بیت المقدس کی ط

 ۔کرےطرف رخ کر کے نماز ادا 

قت پر درست تھے۔ جب ہللا تعالی نے اپنے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو یہ سب احکام اپنے اپنے و 

اس نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو یہی درست تھا۔ اس کے بعد جب اس حکم کو 

کتاب و منسوخ کر دیا تو اب درست صرف یہی ہے کہ بیت ہللا کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ 

فرض نماز میں کسی اور جانب رخ کرنا اب جائز کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ  سنت سے استدالل

سفر میں نفل نماز ادا کرتے ہوئے اس کی پھر یا  نہیں سوائے اس کے کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہو

 اجازت ہے کہ جس طرف ممکن ہو، منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔

 تعالی نے منسوخ قرار دے دیا۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ہر اس حکم کا معاملہ ہے جسے ہللا 

کسی حکم پر عمل کرنا ختم کر دیا جائے۔ اس حکم پر عمل کرنا اپنے وقت میں بالکل درست تھا اور جب 

ہللا تعالی نے اسے منسوخ کر دیا تو اب اسے ترک کر دینا ہی درست ہے۔ جو شخص بھی کسی حکم کے 

ے تو اس پر الزم ہے کہ وہ منسوخ حکم پر عمل چھوڑ دے اور ناسخ پر عمل منسوخ ہونے سے آگاہ ہو جائ

ہللا  اس بات سے بے خبر رہا وہ بے شک اسی منسوخ حکم پر عمل کرتا رہے۔شروع کر دے۔ جو شخص 

 :تعالی کا ارشاد ہے

ْْ ر اِم، و ح ْيُث م ا ُكنُتْم ف  و لُّوا ق ْد ن  ر ى ت  ق لُّب  و ْجِهك  ِِف السَّم اِء، ف  ل نُ و لِّي  نَّك  ِقب ْل ًة ت  ْرض اه ا،  ف  و لِّ و ْجه ك  ش ْطر  اْلم ْسِجِد ا
 ۔ُوُجوه ُكْم ش ْطر ُه 

یہ تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر 

طرف پھیر لو اور جہاں کہیں بھی تم دیتے ہیں، جسے تم پسند کرتے ہو۔ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی 

 (2:144 البقرہ) ہو، اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو۔

 کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم کہاں بیان کیا گیا ہے؟

اُء ِمْن النَّاسِ  ي  ُقوُل السُّف ه  ل ِتِهْم الَِِّت ك انُوا ع ل ي ْه ا  : س  ُهْم ع ْن ِقب ْ ي  ْهِدي م ْن ي ش اُء ِإَل    . لِلَِّه اْلم ْشرُِ  و اْلم ْوِربُ   : ُقلْ   ؟ م ا و الَّ
 ۔ ِصر اٍط ُمْست ِقيمٍ 

انہیں کیا ہوا، پہلے یہ جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، : "نادان لوگ ضرور کہیں گے
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ہ جسے چاہتا مشرق و مغرب تو ہللا ہی کے لئے ہے۔ و: "آپ ان سے کہیے" یکایک اس سے پھر گئے؟

 (2:142البقرۃ ) " ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔

ہم لوگ قبا میں فجر : مالک، عبدہللا بن دینار سے اور وہ ابن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت کرتے ہیں

م پر رات کو نبی صلی ہللا علیہ وسل"کی نماز ادا کر رہے تھے جب ایک پیغام النے واال آیا اور کہنے لگا، 

" وحی نازل ہوئی ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ قبلے کو تبدیل کر لیں تو آپ نے ایسا کر لیا ہے۔

منہ پھیر کر ( یہ حکم سننے کے بعد)کی طرف تھے جنہیں انہوں نے ( شمال)لوگوں کے منہ اس وقت شام 

 (بخاری، نسائی)کی جانب کر لیا۔ ( جنوب)کعبہ 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم : ور وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہمالک، یحیی بن سعید سے ا

نے سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جنگ بدر سے دو ماہ قبل 

 (بخاری، نسائی، ابن ماجہ، مالک، احمد)قبلے کو تبدیل کر دیا گیا۔ 

ِإْن ِخْفُتْم ف   "قرآن مجید کی اس آیت میں ملتا ہے، یں حکم پڑھنے کے بارے مکی حالت میں نماز  خطرے
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ " ۔(نماز پڑھو)خطرے کی حالت میں خواہ پیدل ہو یا سوار، "یعنی "  ف رِج ااًل أ ْو رُْكب انًا

۔ ہللا نماز ادا کرنا جائز نہیںفرض سوار کے لئے جانور پر خوف کی حالت کے سوا کسی اور صورت میں 

ابن عمر رضی ہللا عنہما نے خطرے کی حالت  تعالی نے یہاں قبلے کی طرف منہ کرنے کا ذکر نہیں کیا۔

 :کی نماز سے متعلق رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا

ز ادا کرو خواہ اگر خطرے کی حالت شدید ہو جائے تو تم لوگ پیدل یا سوار جیسے بھی ممکن ہو تم نما

 (بخاری، مالک)منہ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو۔ 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے نفل نمازیں اپنی اونٹنی پر ادا فرمائیں اور آپ کا رخ اس جانب تھا 

اس حدیث کو جابر بن عبدہللا، انس بن مالک اور دیگر صحابہ رضی ہللا جدھر اونٹنی سفر کر رہی تھی۔ 

حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ہمیشہ فرض نماز زمین پر کھڑے ہو کر قبلے نے روایت کیا ہے۔ عنہم 

 کی طرف رخ کر کے ہی ادا کی ہیں۔ 

ابن ابی فدیک، ابن ابی ذئب سے، وہ عثمان بن عبدہللا سے، وہ سراقہ سے اور وہ جابر بن عبدہللا رضی ہللا 

نے غزوہ بنی انمار کے دوران اپنے اونٹ پر  وٰالہ وسلم ہیعلہللا  یصلنبی : "عنہ سے روایت کرتے ہیں

 (حنیفہ یمسند شافعی، مسند اب)ہی مشرق کی جانب منہ کر کے نماز ادا کی۔ 

اس موضوع پر دور جدید میں ایک دلچسپ بحث پیدا ہو گئی ہے کہ کار، بس، ریل اور ہوائی جہاز میں نماز کیسے ادا : نوٹ

پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان سواریوں پر نماز کی اجازت نہیں  کی سواری جانورکی جائے گی؟ بعض اہل علم 

ٹرانسپورٹ کے موجودہ نظام میں اس نقطہ نظر کے حاملین ہے بلکہ ہر صورت میں ان سے اتر کر ہی نماز ادا کی جائے۔ 

پر قیاس کرتے ہوئے اس بات کو جائز قرار  کو کافی مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اہل علم کا دوسرا گروہ ان سواریوں کو کشتی

 دیتا ہے کہ ان سواریوں میں جدھر بھی رخ ہو سکے، کھڑے ہو کر یا بیٹھے بیٹھے جیسے بھی ممکن ہو، نماز ادا کی جائے۔

 امام شافعی کی بیان کردہ حدیث کے عالوہ بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم 

اگر محض کیچڑ کے باعث سواری پر نماز  نے زمین پر کیچڑ کے باعث اپنے جانور پر ہی فرض نماز بھی ادا فرمائی ہے۔

ادا کی جا سکتی ہے تو پھر اس سے کہیں بڑے مسائل جیسے ٹرین چھوٹ جانے وغیرہ کی صورت میں یہ اجازت بدرجہ 

 اولی حاصل ہو گی۔

 جہاد میں ثابت قدم رہنے کا حکم

 :تعالی کا ارشاد ہے ہللا

نْيِ، و ِإْن ي ُكْن ِمْنُكْم ِمائ ٌة ي  ْوِلُبوا ي ا أ ي ُّه ا النَِِّبُّ ح رِّْض اْلُمْؤِمِنني  ع ل ى اْلِقت اِل، ِإْن ي ُكْن ِمْنُكْم ِعْشُرون  ص اِبُرون  ي  ْوِلُبوا ِمائ  ت   
 ۔ون  أ ْلًفا ِمْن الَِّذين  ك ف ُروا بِأ ن َُّهْم ق  ْوٌم ال  ي  ْفق هُ 

اگر تم میں سے بیس بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیجیے۔ ! اے نبی

ہزار آدمیوں پر بھاری اہل کفر کے دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر ان میں سے سو ایسے ہوں گے تو وہ 

 (8:65 االنفال) ۔ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے( کفار)رہیں گے کیونکہ وہ 
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اس کے بعد ہللا تعالی نے وضاحت کر دی کہ اس نے دس افراد کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک فرد کو ثابت 

قدم رہنے کی ذمہ داری ختم کر دی ہے اور اب یہ حکم دیا ہے کہ اگر دشمن کی تعداد دوگنا ہو تو اس کے 

 :مقابلے میں ثابت قدم رہا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے

ُكْن ِمْنُكْم أ ْلٌ  ي  ْوِلُبوا    اللَُّه ع نُكْم، و ع ِلم  أ نَّ ِفيُكْم ض ْعًفا، ف ِإْن ي ُكْن ِمْنُكْم ِمائ ٌة ص ابِر ٌة ي  ْوِلُبوا ِمائ  ت  نْيِ، و ِإْن ي  اآْلن  خ فَّ 
 ۔أ ْلف نْيِ بِِإْذِن اللَِّه، و اللَُّه م ع  الصَّابِرِين  

پس اگر تم میں سے ا اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ اچھا، اب ہللا نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دی

سو آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر اور اگر ہزار ایسے ہوں گے تو وہ دو ہزار پر ہللا 

 (8:66االنفال ) ۔کے حکم سے غلبہ پا لیں گے۔ اور ہللا تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے

اور انہوں نے ابن عباس رضی ہللا عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے  سفیان نے عمرو بن دینار سے

اگر تم میں سے بیس بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر 'جب یہ آیت نازل ہوئی کہ : "فرمایا

بیس آدمی مقابلے تو مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی کہ دو سو کے مقابلے پر  '۔غالب آئیں گے

اچھا، اب ہللا نے تمہارا بوجھ ہلکا کر  'از نہ کریں۔ اس کے بعد ہللا تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ سے احتر

اب یہ الزم ہو گیا کہ دو سو کے مقابلے پر اگر سو آدمی ' دیا اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔

 (بخاری، مسند شافعی)میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہوں تو وہ 

دنا عبدہللا بن عباس رضی ہللا عنہما نے ارشاد فرمایا، ہللا تعالی نے خود ہی اس بات کی جیسا کہ سی

  وضاحت فرما دی ہے اس لئے اب اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اور دشمن کی ہللا تعالی نے صحابہ کرام رضی ہللا عنہم کو میدان جہاد میں اس وقت اترنے کا حکم دیا جب ان کی : نوٹ

اس صورت میں حضرات جذباتی ہو۔ عجیب بات ہے کہ موجودہ دور میں بہت سے کی نسبت موجود  2:1میں کم از کم ت طاق

کا تناسب بھی نہیں  1000000:1بھی مسلمانوں کو جہاد کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جب ان کی اور دشمن کی طاقت میں شاید 

 ہوتا۔

 بدیلیعورتوں سے متعلق احکام میں ت ی کی مرتکببدکار

 :ایک اور مقام پر ہللا تعالی کا ارشاد ہے

ِت ي ْأِتني  اْلف اِحش ة  ِمْن ِنس اِئُكْم ف اْست ْشِهُدوا ع ل ْيِهنَّ أ ْرب  ع ًة ِمْنُكْم، ف ِإْن ش ِهُدوا ف أ ْمسِ  ُكوُهنَّ ِِف اْلبُ ُيوِت ح َّتَّ ي  ت  و فَّاُهنَّ و الالَّ
اِن ي ْأتِي اهِن ا ِمْنُكْم ف آُذوُُه ا، ف ِإْن ت اب ا و أ ْصل ح ا ف أ ْعرُِضوا ع ن ُْهم ا، ِإنَّ اللَّه  ك ان  ت  وَّ  ۔ س ِبياًل  اْلم ْوُت، أ ْو َي ْع ل  اللَُّه َل ُنَّ  ابًا و اللَّذ 

 ۔  ر ِحيًما
تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار افراد کی گواہی لو۔ اگر چار 

ان دے دیں تو انہیں ان کے گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا ہللا تعالی  افراد گواہی

کے لئے کوئی اور راستہ نکال دے۔ تم میں سے جو جوڑا بھی اس فعل کا ارتکاب کرے، تو ان دونوں کو 

شک ہللا تو توبہ  اصالح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو۔ بے اور اپنی دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اذیتکچھ 

 (16-4:15النساء ) قبول کرنے واال مہربان ہے۔ 

اس معاملے میں بھی احکام کو تدریجاً نافذ کیا گیا۔ پہلے بدکاری کرنے والوں کو کچھ اذیت دینے اور پیشہ ور عورتوں : نوٹ

 ائی گئی۔کو ان کے گھروں میں نظر بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سو کوڑوں کی سزا مقرر فرم

 :فرمایااس کے بعد ہللا تعالی نے اپنی کتاب میں قید اور کچھ اذیت کی سزا کو منسوخ کر دیا اور 

ةٍ   ۔ الزَّانِي ُة و الزَّاِن ف اْجِلُدوا ُكلَّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا ِمائ ة  ج ْلد 
 (24:2النور )زانی اور زانیہ دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ 

 ات واضح ہوئی کہ یہاں سو کوڑوں کی سزا کنوارے زانیوں کے لئے ہے۔ سنت سے یہ ب

عبدالوہاب، یونس بن عبید سے، وہ حسن سے اور وہ عبادہ بن صامت رضی ہللا عنہ سے روایت کرتے 
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مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے حاصل کرو، ہللا : "ہیں کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا

کنوارے بدکاروں کے لئے سو کوڑے اور ایک کے لئے راستہ نکال دیا۔ ( احشہ عورتوںف)تعالی نے ان 

مسلم، )اور شادی شدہ بدکاروں کے لئے سو کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔ سال کی جالوطنی کی سزا ہے 

 (احمد، ابن ماجہ، مسند شافعی

س بن عبید، حسن سے، وہ اسی طرح ہمیں قابل اعتماد اہل علم سے اس کے مثل روایت ملی ہے۔ اسے یون

حطان الرقاشی سے، وہ عبادہ بن صامت رضی ہللا عنہ سے اور وہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے روایت 

 کرتے ہیں۔ 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ سو کوڑے کی سزا آزاد کنوارے 

ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  4منسوخیہ سزا ے میں بدکاروں کے لئے ہے اور شادی شدہ بدکاروں کے بار

مجھ سے حاصل "آزاد شادی شدہ بدکاروں کے لئے سنت سے ثابت ہے۔ جب حضور کا یہ فرمان کہ رجم 

کے لئے راستہ نکال دیا۔ کنوارے بدکاروں کے لئے سو ( فاحشہ عورتوں)کرو، مجھ سے حاصل کرو، ہللا تعالی نے ان 

جاری " ی کی سزا ہے اور شادی شدہ بدکاروں کے لئے سو کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔کوڑے اور ایک سال کی جالوطن

 نسوخ کر دی گئی۔کاروں کے لئے مبدکیا گیا تو اس سے قید اور کچھ اذیت کی سزا 

بن مالک )نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ماعز کو رجم کیا اور انہیں کوڑوں کی سزا نہ دی اور انیس  

کا اعتراف کر لیں تو انہیں ( بالرضا)نی بیوی سے تفتیش کرنے کا حکم دیا کہ اگر وہ زنا کو اپ( االسلمی

۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آزاد شادی شدہ بدکاروں کے لئے سو کوڑے کی سزا بھی رجم کیا جائے

گیا ہوتا  منسوخ کر دی گئی ہے اور رجم کی سزا نافذ کر دی گئی ہے۔ چونکہ جو حکم آخر میں جاری کیا

  ۔(اس لئے یہی حکم اب حتمی ہے)ہے وہی ہمیشہ کے لئے باقی رکھا جاتا ہے 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے بعض اس معاملے میں دور جدید میں ایک منفرد نقطہ نظر یہ پیش کیا گیا ہے کہ : نوٹ

کے جرم میں تھی۔ اس " فساد فی االرض"بیان کردہ  مقدمات میں رجم کی جو سزا سنائی، یہ دراصل زنا نہیں سورہ مائدہ میں

رجم، دراصل قرآن ہی کے ایک دوسرے حکم پر عمل تھا۔ اس وجہ سے سنت سے قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ 

 نقطہ نظر سے اہل علم کے مختلف حلقوں نے سخت اختالف کیا ہے۔

چونکہ )ہ وٰالہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہللا تعالی کی کتاب اور پھر اس کے نبی صلی ہللا علی 

ایسا غالم جو بدکاری کا مرتکب ہو، اس سزا کے ( یہ حکم صرف آزاد مرد و عورت کے لئے ہے اس لئے

 :ہللا تبارک و تعالی لونڈیوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے  حکم میں داخل نہیں ہے۔

 ۔ ٍة ف  ع ل ْيِهنَّ ِنْصُ  م ا ع ل ى اْلُمْحص ن اِت ِمْن اْلع ذ ابِ ف ِإْن أ ت  نْي  ِبف اِحش    : ف ِإذ ا أُْحِصنَّ 
، اور اس کے بعد کسی بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا سے محفوظ ہو جائیں" احصان"پھر جب 

 (4:00النساء )۔ کا نصف ہے جو شادی شدہ خواتین کے لئے مقرر کی گئی ہے

جان سے سکتا ہے جس کو تقسیم کرنا ممکن ہے۔ رجم تو سزا کا نصف تو صرف کوڑوں ہی میں ہو  

رجم کیا جانے واال شخص تو پہلے پتھر ہی سے مر کا نام ہے جس کا نصف ممکن ہی نہیں ہے۔  مار دینے

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہزار پتھروں سے  ۔ ایسی صورت میں مزید پتھر نہ مارے جائیں گے۔سکتا ہے

( رجم کی)ناممکن ہے۔ تو ہمیشہ کے لئے ۔ اس سزا کا نصف کرنا نے پڑیںمزید پتھر ماربھی نہ مرے اور 

جب تک کہ اس کی جان نکل نہ جائے۔ جان نکل جانے کا انحصار پتھروں سزا اس وقت تک دی جائے گی 

کی تعداد اور سائز پر منحصر ہے۔ یہ بات تو سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ رجم کا نصف کرنا ممکن ہی 

 نہیں ہے۔

اگر تمہاری لونڈی بدکاری کی مرتکب ہو اور اس کا جرم ثابت ہو ": ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایارسول  

آپ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اسے رجم کرو۔ اس کے  (بخاری، مسلم، احمد" )جائے تو اسے کوڑوں کی سزا دو۔

 
4
کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم کو کسی مخصوص " تخصیص"یہاں غالباً نسخ کا لفظ   

سے متعلق قرار دینا۔ ورنہ امام شافعی نے بڑی صراحت سے اس باب  کے شروع میں بیان کیا ہے کہ کتاب ہللا  صورت حال

 کے حکم کو سنت سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔
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 ی کے جرم میں رجم نہیں کیا جائے گا۔معاملے میں مسلمانوں کا کوئی اختالف نہیں کہ غالموں کو بدکار

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے زمانے میں غالمی عرب میں موجود تھی۔ اس زمانے میں موجود غالموں اور : نوٹ

۔ اس تربیت کی لونڈیوں کی اخالقی تربیت اس طرح سے نہیں کی جاتی تھی، جیسا کہ کوئی اپنی اوالد کی تربیت کرتا ہے

میں ملوث ہو جانے کا امکان آزاد شخص کی نسبت زیادہ تھا۔ ان کی باعث لونڈی غالموں کا بدکاری جیسے جرم کمی کے 

اس سے یہ  اس کمزوری کی وجہ سے ہللا تعالی نے یہ حکم دیا کہ ان کے جرم کی سزا آّزاد شخص کی نسبت آدھی ہو گی۔

 کا نفاذ حاالت کی مناسبت سے ہی ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کس قدر حکمت ہے اور اس کے احکام

اس کا اسالم قبول کر لینا ہے۔ ہم نے یہاں جو کچھ کہا وہ سنت کے استدالل اور " احصان"ایک لونڈی کا  

اگر "جیسا کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سے کہا ہے۔ اجماع اکثر اہل علم کے 

لونڈی یہاں آپ نے " کی مرتکب ہو اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے کوڑوں کی سزا دو۔تمہاری لونڈی بدکاری 

  کے شادی شدہ ہونے یا نہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔

سے محفوظ ہو " احصان"پھر جب وہ  "اس وجہ سے لونڈیوں کے بارے میں ہم ہللا تعالی کے اس ارشاد کہ  

ری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو شادی شدہ خواتین کے لئے مقرر ، اور اس کے بعد کسی بدکاجائیں

ہے کہ وہ اسالم لے آئیں۔ اس سے یہ کا معنی " احصان"کے بارے میں اخذ کر سکتے ہیں کہ " کی گئی ہے۔

آزاد  وہ نکاح کر لیں اور ان سے ازدواجی تعلق قائم ہو جائے یا جب وہ"یہ معنی مراد لینا درست نہیں کہ 

 "کر دی جائیں اگرچہ ان سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا گیا ہو۔

سے مختلف معانی مراد لے رہے " احصان"کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس معاملے میں ہم لفظ  

حاصل کر لے، اس کے اور " احصان"درست ہے، احصان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بات ہیں۔ یہ 

۔ اسالم النے سے ایک (اور وہ ان سے محفوظ ہو جائے)کاوٹیں قائم ہو جائیں حرام چیزوں کے درمیان ر

نے، شادی کر لینے، جا شخص اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آزاد ہو

انسان اور گناہوں کے  طریقوں سے بھیازدواجی تعلقات قائم کر لینے، گھر میں قید کئے جانے، اور دیگر 

 :اوٹیں قائم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہللا تعالی کا ارشاد ہےدرمیان رک

 ۔و ع لَّْمن اُه ص ن ْع ة  ل ُبوٍس ل ُكْم لُِتْحِصن ُكْم ِمْن ب ْأِسُكْم 

تمہارے فائدے کے لئے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تمہیں ایک ( یعنی داؤد کو)ہم نے انہیں 

 (02:22االنبیا )دوسرے کی مار سے محفوظ رکھے۔ 

يًعا ِإالَّ ِف قُ ًرى ُُم صَّن ٍة   ۔ال  يُ ق اتُِلون ُكْم َجِ 

 (04:24الحشر )یہ تمہارا مقابلہ کبھی مل کر نہ کریں سوائے اس کے یہ قلعہ بند محفوظ شہروں میں ہوں۔ 

ور آخر کا شروع ا (4:25)اوپر مذکور زیر بحث آیت  سے مراد محفوظ ہونا ہی ہے۔" احصان"ان آیات میں 

کا معنی یہاں اسالم ہی ہے۔ یہاں اس سے نکاح، آزادی، قید، یا عفت  " احصان"اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ 

 کے معنی میں داخل ہیں۔" احصان"سب لفظ مراد لینا درست نہیں اگرچہ یہ 

 سے ہوتا ہےسنت اور اجماع  کا علم نناسخ و منسوخ آیات ج

 ی مثالوارث کے حق میں وصیت جائز نہ ہونے ک

 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

ْيِن و اأْل قْ ر ِبني  بِاْلم   رًا اْلو ِصيَُّة لِْلو اِلد  ي ْ  ۔ ْعُروِف ح قًّا ع ل ى اْلُمتَِّقني  ُكِتب  ع ل ْيُكْم ِإذ ا ح ض ر  أ ح د ُكْم اْلم ْوُت ِإْن ت  ر ك  خ 
اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑ رہا ہو تو  تم پر الزم کیا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے

۔ وہ والدین اور رشتہ داروں کے لئے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر

 (0:222البقرۃ )
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ْْ ْوِل غ ي ْر  ِإْخر   اٍج، ف ِإْن خ ر ْجن  ف ال  ُجن اح  ع ل ْيُكْم ِِف و الَِّذين  يُ ت  و ف َّْون  ِمْنُكْم و ي ذ ُرون  أ ْزو اًجا و ِصيًَّة أِل ْزو اِجِهْم م ت اًعا ِإَل  ا
 ۔م ا ف  ع ْلن  ِف أ نُفِسِهنَّ ِمْن م ْعُروٍف، و اللَُّه ع زِيٌز ح ِكيمٌ 

وہ اپنی بیویوں تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ 

یں نان و نفقہ دیا جائے اور انہیں گھر سے نہ نکاال کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک انہ

پھر اگر وہ خود چلی جائیں، تو اپنی ذات سے متعلق معروف طریقے پر جو بھی کریں، تم پر اس جائے۔ 

 (2:240البقرۃ ) کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہللا سب پر غالب اقتدار رکھنے واال اور حکیم و دانا ہے۔ 

دین، قریبی رشتے داروں، خاوند اور بیوی کی میراث کے متعلق نازل فرمائے۔ ہللا تعالی نے یہ احکام وال

ان دونوں آیات سے ( ۔نازل ہوئےمیں  12-11سورۃ نساء کی آیت اس کے بعد وراثت کے تفصیلی احکام )

یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ وراثت کے دوسرے احکام کے ساتھ والدین، رشتے داروں اور شریک ایک تو 

اس لئے وراثت کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وصیت پر ئے وصیت کی اجازت ہے۔ حیات کے ل

بھی عمل کیا جائے گا۔ دوسرا احتمال یہ ممکن تھا کہ وراثت کے احکام نے وصیت کے حکم کو منسوخ کر 

 دیا ہے۔

ایک آپشن ) چونکہ یہ دونوں احتمال ممکن ہیں اس لئے اہل علم پر یہ الزم تھا کہ وہ اس معاملے میں 

کتاب ہللا سے راہنمائی حاصل کریں۔ اگر انہیں کتاب ہللا سے اس معاملے میں کوئی ( اختیار کرنے کے لئے

رجوع کریں۔ اگر انہیں ایسی کوئی سنت کی جانب نص نہ ملے تو وہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی 

ٰالہ وسلم کی طرف قبول کر لی گئی ہو تو وہ راہنمائی مل جائے جس کی نسبت رسول ہللا صلی ہللا علیہ و

بھی ہللا تعالی کی طرف سے ہی قبول کر لیں کیونکہ ہللا تعالی نے آپ کی اطاعت ہم پر الزم اہل علم اسے 

 کی ہے۔

جنگوں کے واقعات کو محفوظ کرنے والے ماہرین، خواہ وہ قریش میں سے ہوں نہ ہوں، اس معاملے  

قرآن میں )": ہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فتح مکہ کے سال ارشاد فرمایامیں اتفاق رائے رکھتے ہیں ک

وارث کے حق میں وصیت قبول نہ کی جائے گی اور ایک انکار کرنے والے کے بدلے ایمان ( بیان کردہ حصہ پانے والے

ہوں نے اسے یہ روایت ہم تک ان لوگوں کے توسط سے پہنچی ہے جن "النے والے کو قتل نہ کیا جائے گا۔

 جنگوں کے واقعات محفوظ کرنے والے ماہرین سے براہ راست حاصل کیا ہے۔

نقل ہوئی ہے اور یہ ان روایات کی نسبت زیادہ مستند ( تواتر سے)یہ بات عام لوگوں سے عام لوگوں کو  

ق اس بات پر ہم نے اہل علم کو متفمنتقل ہوتی ہیں۔  ( خبر واحد)ہے جو ایک شخص سے ایک شخص کو 

 الرائے پایا ہے۔

کی ہے جسے حدیث کے علوم کے ماہرین قبول کی ایسی سند بیان حدیث  اسنے بعض اہل علم شام کے  

کیونکہ اس کی روایت کرنے والے بعض لوگوں کے حاالت نامعلوم ہیں جس کے باعث اس کی  نہیں کرتے

ہم نے اس حدیث کو جنگی واقعات ے۔ ہ( منقطع)ٹوٹا ہوا نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم تک کا سلسلہ روایت 

 کے ماہرین اور عام لوگوں کے اجماع کی وجہ سے قبول کیا ہے۔

سفیان نے سلیمان االحول سے، انہوں نے مجاہد سے روایت کی کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے 

کی جائے ل نہیں وارث کے حق میں وصیت قبو( قرآن میں بیان کردہ حصہ پانے والے): "ارشاد فرمایا

 (ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ) "گی۔

جو نتیجہ ہم نے اخذ کیا وہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے جنگی واقعات کے عام ماہرین کے ذریعے نقل 

کی بنیاد پر  " گی۔کی جائے وارث کے حق میں وصیت قبول نہیں ( قرآن میں بیان کردہ حصہ پانے والے")کردہ حدیث 

یہ حدیث والدین اس کے عالوہ اس موضوع پر ایک منقطع حدیث اور عام لوگوں کا اجماع بھی ہے۔  ۔ہے

کے اختیار کو منسوخ کرتی ہے۔ اکثر عام اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اور شریک حیات کے لئے وصیت 

ے قریبی رشتے داروں کے لئے وصیت کے الزمی ہونے کا حکم منسوخ ہوا ہے۔ اب یہ لوگ وراثت ک

تعلق ہے جو قرآن میں بیان کردہ وارثوں میں  ااحکام کے مطابق حصہ پائیں گے۔ جہاں تک ان لوگوں ک

 شمار نہیں ہوتے تو ان کے لئے تو وصیت پہلے بھی فرض نہیں تھی۔
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اور اہل علم کے ایک قلیل گروہ کی رائے یہ ہے کہ والدین کے حق میں وصیت تو ( بن کیسان)طاؤس  

( قرآن میں بیان کردہ)کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے جو رشتے داروں ایسے لبتہ منسوخ ہو چکی ہے ا

کے لئے وصیت شخص کسی اور  سے ہٹ کروارثوں میں شمار نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے رشتے داروں 

 حق میںوارث کے "اگر ہمارے پاس جنگی واقعات کے ماہرین کی روایت کردہ حدیث  جائز نہیں ہے۔کرنا 

نہ ہوتی تو ہم پر الزم تھا کہ ہم طاؤس کے نقطہ نظر کے حق میں یا اس کے  "۔کی جائے گی نہیںقبول وصیت 

 خالف کوئی دلیل تالش کرتے۔ 

فوت ہونے والے صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں ایک ہمیں رسول ہللا  

مرتے ہوئے انہیں آزاد کرنے کی  سوائے چھ غالموں کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے کی وراثت میںشخص 

قرعہ )وصیت کی تھی۔ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے دو کو 

یہ روایت ہم  وراثت میں منتقل کر دیا۔بدستور غالم رکھتے ہوئے آزاد کر دیا اور چار کو ( اندازی کر کے

 و مھلب اور عمران بن حصین رضی ہللا عنہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ تک عبدالوھاب، ایوب، ابو قالبہ، اب

ہوتا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے مرض الموت میں کی گئی وصیت  معلوماس حدیث سے یہ  

جس شخص نے ان غالموں کا آزاد کیا، وہ عرب تھا اور عرب لوگ غیر عرب غالم کو برقرار رکھا ہے۔ 

ور مالک کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے نبی صلی ہللا علیہ ہی رکھتے ہیں جن کے ا

طاؤس کے نقطہ نظر کے )اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وٰالہ وسلم نے اس وصیت کی اجازت دے دی۔ 

اگر رشتے داروں کے عالوہ کسی اور کے حق میں وصیت جائز نہ ہوتی تو ان غالموں کو بھی  (برعکس

 کیونکہ وہ اس شخص کے خونی رشتے دار نہ تھے۔ آزاد نہ کیا جاتا

 :اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ

  وصیت کی زیادہ سے زیادہ مقدار کل مال کا تہائی حصہ ہے۔ 

  ۔کر دیا جائے گا مستردتہائی حصے سے زیادہ جو وصیت کی جائے گی اسے 

 کے حق میں بھی وصیت قبول  جو غالم پہلے ہی آزاد ہونے کے لئے اپنی قیمت ادا کر رہا ہے اس

 نہ کی جائے گی۔ 

  غالموں کی تین حصوں میں تقسیم سے پتہ چلتا ہے کہ قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کرنا

 درست ہے۔

والدین کے حق میں وصیت درست نہیں کیونکہ وہ قانون وراثت کے تحت پہلے ہی حصہ پانے والوں  

قانون وراثت کے تحت حصہ پانے والے نہ ہوں، ان  جواور دوسرے لوگ رشتے دار میں سے ہیں۔ ایسے 

کے حق میں وصیت جائز ہے بلکہ میری رائے میں تو یہ ایک اچھا عمل ہے کہ انسان ایسے رشتے داروں 

 کے لئے بھی وصیت کر جائے۔

قرآن میں اس کے عالوہ اور بھی ناسخ و منسوخ ہیں جو کہ مختلف مقامات پر ہیں۔ انہیں ہم مناسب موقع  

اس کتاب میں احکام القرآن کے باب میں بیان کریں گے۔ میں نے یہاں صرف چند مثالیں بیان کی ہیں جن پر 

کی بنیاد پر دیگر مثالوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثالیں کافی ہیں اس لئے دیگر 

 انے کے لئے میں ہللامثالوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطیوں سے بچنے اور صحیح بات کو پ

 تعالی کی مدد کا طلبگار ہوں۔

ہللا تعالی کے نازل کردہ احکام، خواہ وہ تفصیلی ہوں یا اجمالی، ان کے ساتھ رسول ہللا صلی ہللا علیہ  

وٰالہ وسلم کی سنت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہللا تعالی نے جو مقام اپنے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ 

ی کتاب، دین اور دین کے ماننے والوں میں عطا کیا ہے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ لوگ اچھی وسلم کو اپن

طرح جانتے ہیں کہ آپ کی اتباع دراصل ہللا تعالی ہی کی اطاعت ہے۔ آپ کی سنت ہمیشہ کتاب ہللا کے 

 مطابق ہی ہوتی ہے اور کبھی اس کے متضاد نہیں ہوتی۔

تا ہے کہ ہللا تعالی کے احکامات کا بیان بعض اوقات اہل علم جو بھی اس کتاب کو سمجھتا ہے وہ جان 
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واضح ہوتا ہے اور بعض اوقات غیر واضح۔ جو ( زبان سے متعلق ان کے علم کی وجہ سے)کے لئے 

  اس کے لئے اس کی وضاحت کے درجوں میں مزید فرق ہوتا ہے۔ہے علم رکھتا کم شخص 

کے ناسخ و منسوخ کی  کے لئے قرآن میں نص موجود ہےایسے فرائض جن 

 یںمثال

 جھوٹا الزام لگانے کی سزا اور لعان کا عمل

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

ًة، و ال  ت    ْلد  اء ، ف اْجِلُدوُهْم َث  اِنني  ج  ْ ي ْأُتوا بِأ ْرب  ع ِة ُشه د  ُْم ش ه اد ًة أ ب ًدا، و أُ و الَِّذين  ي  ْرُمون  اْلُمْحص ن اِت، ُُثَّ َل  ْول ِئك  ُهْم ْقب  ُلوا َل 
 ۔ اْلف اِسُقون  

کوڑے مارو، اور ان  80پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ نہ لے کر آئیں، انہیں  خواتینجو لوگ پاک دامن 

 (24:4النور )۔ کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو۔ ایسے ہی لوگ فاسق ہیں

لف معانی کا جامع ہے۔ مزید بہت سے مخت" احصان"سے مراد آزاد بالغ خواتین ہیں۔ لفظ " محصنات"یہاں 

 :ارشاد ہے

اُء ِإالَّ أ نُفُسُهمْ    ۔ف ش ه اد ُة أ ح ِدِهْم أ ْرب ُع ش ه اد اٍت بِاللَِّه إِنَُّه ل ِمْن الصَّاِدِقني    : و الَِّذين  ي  ْرُمون  أ ْزو اج ُهْم و َلْ  ي ُكْن َل ُْم ُشه د 
  ۔و ي ْدر أُ ع ن ْه ا اْلع ذ اب  أ ْن ت ْشه د  أ ْرب ع  ش ه اد اٍت بِاللَِّه إِنَُّه ل ِمْن اْلك اِذِبني    ۔ِإْن ك ان  ِمْن اْلك اِذِبني  و اْْل اِمس ُة أ نَّ ل ْعن ة  اللَِّه ع ل ْيِه 

 ۔و اْْل اِمس ة  أ نَّ غ ض ب  اللَِّه ع ل ي ْه ا ِإْن ك ان  ِمْن الصَّاِدِقني  

کے پاس خود اپنے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو تو ان میں سے جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان 

( اپنے الزام میں)ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ چار بار ہللا کے نام کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ 

ضرور سچا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پر ہللا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا 

کتی ہے کہ وہ چار بار ہللا کا نام لے کر قسم کھائے کہ اس پر الزام لگانے واال اسی صورت میں ٹل س

سچا ہو۔ ( اپنے الزام میں)جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر ہللا کا غضب ہو اگر یہ شخص 

 (9-24:6النور )

کو یا خاتون ہ اس کی بنیاد پر کسی شخص اسالم کا قانون بدکاری کا الزام لگانے کے بارے میں بہت حساس ہے کیونک: نوٹ

پوری عمر کے لئے بدنام کیا جا سکتا ہے۔ احادیث میں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ جرم 

اور اسے تنہائی میں نصیحت کی جائے۔ اگر کوئی شخص کسی پر  پوشیدہ ہو، تو اسے اچھالنے کی کوشش نہ کی جائے

کوڑوں کی   80لگاتا ہے اور اس پر چار گواہ پیش نہیں کر پاتا تو اسے یہ الزام عائد کرنے کے جرم میں بدکاری کا الزام 

 اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ کسی کی کردار کشی سے باز رہیں۔ سزا دی جائے گی۔

دیکھ لے تو یہ انتہا اگر یہی معاملہ میاں بیوی کے درمیان ہو جائے اور میاں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتا  

درجے کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اسالم غیرت کے نام پر قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لئے لعان کا قانون قرآن میں بیان 

کر دیا گیا ہے۔ خاوند اس مقدمے کو عدالت میں الئے اور چار بار قسم کھا کر گواہی دے کہ اس نے اپنی بیوی بدکاری 

اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت یعنی اس "پانچویں بار اس کے لئے یہ کہنا الزم ہے کہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 

اتنے شدید الفاظ میں گواہی اور قسم دلوانے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی اپنی بیوی پر جھوٹا الزام " کی رحمت سے دوری۔

 التا رہے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتا رہے۔اس شخص کو خدا کا خوف د لگانے سے باز رہے۔ جج اس عمل کے دوران

بدکاری کا یہ الزام صریح اور صاف الفاظ میں ہونا چاہیے، اشارے کنایے میں نہیں۔ اگر شوہر قسم کھانے سے انکار کرے 

 تو اسے جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں اسی کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔

ے گا۔ اگر وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے تو اسے سزا دی جائے گی۔ ان چار قسموں کے جواب میں بیوی سے پوچھا جائ 

اگر الزام "اگر وہ جرم کا اقرار نہ کرے تو اس سے بھی چار مرتبہ قسم لی جائے گی اور پانچویں مرتبہ انداز یہ ہو گا کہ 

ھی خدا کا خوف دالتا اس عمل کے دوران جج خاتون کو ب" سچا ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت یعنی اس کی رحمت سے دوری۔

رہے۔ ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ خاتون نے اگر واقعتاً جرم کیا ہو گا تو وہ خوف خدا کے باعث سچ بول سکتی ہے۔ اگر 

خاتون نے بھی یہ جوابی قسمیں کھا لیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے لیکن اس کا تعین کرنا 
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کر دی جائے گی کیونکہ ان  عدالتی حکم سے علیحدگیہیں رہا۔ اس صورت میں دونوں کے درمیان عدالت کے لئے ممکن ن

 کے درمیان اعتماد کا تعلق اس عمل کے باعث ختم ہو جائے گا۔

اور  الئے گئےاحادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے چند مقدمات رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے پاس  

دگی کروانے کے بعد خاتون کو وہ حقوق نہیں دیے جن کی وہ عام طالق کی صورت میں مستحق ہوتی ہے۔ اسی آپ نے علیح

آپ نے جھوٹی قسمیں کھانے  طرح آپ نے شوہر کے دیے ہوئے مال اور حق مہر کو خاتون سے واپس مرد کو نہیں دلوایا۔

 یا۔ والے مرد اور عورت دونوں کے لئے آخرت میں سخت سزا کو بیان فرما

یہاں ہللا تعالی نے الزام لگانے والے عام شخص اور خاوند کے درمیان فرق کیا ہے۔ الزام لگانے واال اگر 

اسے فوراً جھوٹا الزام لگانے کے جرم خاوند کے عالوہ کوئی شخص ہو اور وہ چار گواہ نہ ال سکے تو 

کے ذریعے اس حد " لعان"ئے تو وہ ۔ خاوند اگر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگامیں سزا دی جائے گی

تہمت لگائے اسے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بھی پاک دامن خواتین پر  5سے بچ سکتا ہے۔

اس کا کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ یہ اس شخص کے لئے ہے جو بالغ آزاد خواتین پر تہمت لگائے اور 

 خاتون سے ازدواجی تعلق بھی نہ ہو۔

یان کی گئی ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ قرآن عربی زبان میں ہے اس سے بعض اس میں وہ بات ب 

اوقات کوئی لفظ بظاہر عام ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی خاص گروہ مراد ہوتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں میں 

سے ایک آیت نے دوسری کو منسوخ کیا ہے لیکن ان دونوں کا حکم اب بھی اپنے اپنے حاالت میں باقی 

کہ ہللا تعالی نے ان آیات کے حکم میں فرق کیا، ہم بھی فرق کریں گے اور جہاں اس نے ان کے  ہے۔ جیسا

 حکم کو اکٹھا کیا، ہم بھی اکٹھا کریں گے۔

سزا سے بچ جاتا ہے ( کوڑوں کی)کے عمل سے گزرتا ہے تو وہ " لعان"جب الزام لگانے واال خاوند  

کے عمل ہ بھی سزا سے بچ جاتا ہے۔ اگر خاوند لعان جیسا کہ اجنبی شخص اگر چار گواہ لے آئے تو و

خاوند کو بھی سزا دی جائے اور اس کی بیوی آزاد اور بالغ عورت ہو تو اس  سے گزرنے کو تیار نہ ہو

 گی۔

عجالنی اور ان کی اہلیہ کے متعلق لعان کی آیات نازل ہوئیں۔ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ان کے  

کروایا۔ لعان کا یہ واقعہ سھل بن سعد الساعدی اور ابن عباس نے بیان کیا ہے لیکن ابن مابین لعان کا عمل 

جو اس موقعے پر موجود تھے، انہوں نے اس موقع پر نبی صلی ( رضی ہللا عنہم)عمر اور دیگر صحابہ 

 علیہ وٰالہ وسلم ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے الفاظ کو نقل نہیں کیا۔ انہوں نے اس معاملے میں رسول ہللا صلی ہللا

 سے ایسے احکامات بیان کئے ہیں جو قرآن کی کسی نص میں موجود نہیں ہیں۔ 

ان میں سے ایک حکم تو یہ ہے کہ لعان کے عمل کے بعد میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی جائے گی  

واضح مشابہت بچے کا باپ قرار نہیں دیا جائے گا ہاں اگر بچے میں باپ سے ( ہونے والے)اور خاوند کو 

اب بچے کا معاملہ ": ہو تو اسے اسی کی اوالد قرار دیا جائے گا۔ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا

ابن عباس رضی ہللا عنہما بیان کرتے ہیں کہ لعان  "بالکل واضح ہو گیا جس کا ذکر ہللا تعالی نے قرآن میں نہیں کیا۔

آخرت )اسے روکو کیونکہ اس سے ": کھائی گئی تو آپ نے فرمایا کے عمل کے دوران جب پانچویں مرتبہ قسم

یعنی آخرت کی سزا پانے سے بہتر ہے کہ ) (بخاری، ترمذی، نسائی، ابوداؤد) "سزا الزم ہو جائے گی۔( کی

 (انسان دنیا میں سزا پا لے۔

روری کہ راویوں نے حدیث کے بعض حصے بیان نہیں کئے جو کہ ض یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے 

تھے۔ مثالً انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے لعان کا عمل میاں بیوی کے 

مابین کس طرح سے کروایا۔ انہوں نے یہ خیال کیا ہو گا کہ جو شخص ہللا کی کتاب کا علم رکھتا ہے وہ 

 
5
اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور عورت کے بارے میں انسان اتنا حساس نہیں ہوتا کہ اسے بدکاری کرتے دیکھ کر   

عدالت کی طرف جائے۔ اپنی بیوی کے معاملے میں ہر شخص بہت حساس ہوتا ہے اور اس کی غیرت بڑے وہ الزماً ہی 

اقدام کا تقاضا کرتی ہے۔ لوگ اس بنیاد پر غصے میں قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اسی انتہائی اقدام سے روکنے کے لئے ہللا 

 تعالی نے لعان کا قانون جاری کیا ہے۔
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 میں دیے گئے طریقے کے مطابق ہی لعان جانتا ہی ہو گا کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کتاب ہللا

ان راویوں نے اسی پر اکتفا کیا کہ ہللا تعالی نے لعان میں قسموں کی تعداد اور ہر ایک کی  کروائیں گے۔

گواہی کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے میاں بیوی کے مابین لعان کے عمل کے دوران رسول ہللا صلی ہللا علیہ 

 یت نہیں کیا۔وٰالہ وسلم کے الفاظ کو روا

جیسا کہ میں لعان کے عمل اور قسموں کی تعداد کے بارے میں کتاب ہللا میں کافی تفصیل موجود ہے۔  

بعض لوگوں نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے یہ بھی روایت کی ہے کہ آپ نے لعان نے عرض کیا کہ 

ے میں کتاب ہللا کے ساتھ ساتھ اس ہم نے اس معاملکے عمل کے بعد میاں بیوی میں تفریق کروا دی ہے۔ 

 سے پہلے بھی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی احادیث کو بیان کر دیا ہے۔

 روزے کی مثال

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے 

 ۔أ يَّاًما م ْعُدود اتٍ   ۔ُكْم ت  ت َُّقون  ِتب  ع ل ْيُكْم الصِّي اُم ك م ا ُكِتب  ع ل ى الَِّذين  ِمْن ق  ْبِلُكْم ل ع لَّ کُ اأ ي ُّه ا الَِّذين  آم ُنوا  ي  

تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی بن 

 ( 184-2:183البقرۃ )سکو۔ چند مقرر دنوں کے یہ روزے ہیں۔ 

 ف م ْن ش ِهد  ِمْنُكْم الشَّْهر  ف  ْلي ُصْمُه و م ْن ك ان  م رِيضاً 

سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس میں پورے مہینے کے روزے رکھے اور اگر کوئی اب 

 (تو وہ دوسرے دنوں میں پورے کر لے۔)ہو   مریض
 :دیا ہے کہ روزے کس مہینے میں فرض ہیں واضح فرمااس کے بعد ہللا تعالی نے یہ 

و ب  ي ِّن اٍت ِمْن اَْلُد ى و اْلُفْرق اِن ف م ْن ش ِهد  ِمْنُكْم الشَّْهر  ف  ْلي ُصْمُه و م ْن   ش ْهُر ر م ض ان  الَِّذي أُنزِل  ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاسِ 
ٌة ِمْن أ يَّاٍم ُأخ ر   ، و لُِتْكِمُلوا اْلِعدَّة ، و  ، ك ان  م رِيضاً أ ْو ع ل ى س ف ٍر ف ِعدَّ ب ُِّروا اللَّه  يُرِيُد اللَُّه ِبُكْم اْلُيْسر  و ال  يُرِيُد ِبُكْم اْلُعْسر  لُِتك 

اُكْم، و ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون    ۔ ع ل ى م ا ه د 
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جو انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح 

تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول دینے والی ہیں۔ اس لئے 

جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس میں پورے مہینے کے روزے رکھے اور اگر کوئی اب سے 

ہللا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور  مریض یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔

ا کہ مشکل نہیں چاہتا۔ اس گنتی کو پورا کر لو اور ہللا کی بڑائی بیان کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ت

 (2:185 البقرہ) تم اس کے شکر گزار بنو۔ 

کسی ایسے عالم کو نہیں جانتا جس نے ہم سے پہلے محض یہ بیان کرنے کے لئے کوئی حدیث کے میں 

حدیث روایت کی ہو کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے یہ وضاحت کیا ہو کہ فرض روزے رکھنے کے 

ن اور شوال کے درمیان آتا ہے تا کہ انہیں اس مہینے کا علم لئے طے کردہ مہینہ رمضان ہے جو کہ شعبا

 لوگوں کے لئے یہی کافی تھا کہ ہللا تعالی نے ان پر روزے فرض کئے ہیں۔ ہو جائے۔ 

انہوں نے ایسے معامالت میں حدیث روایت کرنے کا اہتمام کیا ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ  

اور کیسے کھوال؟ اس کی قضا کیسے ادا فرمائی؟ یہ اہتمام اس کے  وسلم نے سفر میں روزہ کیسے رکھا

 مماثل اور معامالت میں ہے جن کے بارے میں کتاب ہللا میں نص موجود نہیں ہے۔

میں کسی ایسے غیر عالم کو بھی نہیں جانتا جسے رمضان کے بارے میں یہ سوال کرنے کی ضرورت  

۔ یہی معاملہ ان "؟یا نہیں ا اس میں روزے رکھنا ضروری ہیںکی"یا " یہ کون سا مہینہ ہے؟"آئے کہ پیش 

تمام فرائض کے بارے میں ہے جو ہللا تعالی نے ہم پر الزم کئے ہیں جیسے نماز، زکوۃ، صاحب استطاعت 

کہ ان کی فرضیت، اوقات )اور اس سے ملتے جلتے دوسرے احکام کے لئے حج، زنا اور قتل کی حرمت 

ے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ احکام قرآن و سنت سے بالکل وغیرہ کے بارے میں کسی ک
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 (واضح ہیں۔

ہمارے پاس بہت سے معامالت میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت موجود ہے جس معاملے  

معنی میں قرآن میں کوئی نص نہیں۔ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ہللا تعالی کی جانب سے اس کے 

نے بہت سے فروعی مسائل میں مسائل بتائے ہیں جن کے متعلق ( کے اہل علم)بیان کئے ہیں۔ مسلمانوں 

 صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے کوئی حدیث بھی منقول نہیں ہے۔ رسول ہللا

 تین طالقوں کی مثال

 :ان میں ہللا تعالی کا یہ ارشاد بھی ہے 

لُّ ل هُ   ۔ِمْن ب  ْعُد ح َّتَّ ت نِكح  ز ْوًجا غ ي ْر ُه، ف ِإْن ط لَّق ه ا ف ال  ُجن اح  ع ل ْيِهم ا أ ْن ي  ت  ر اج ع ا ف ِإْن ط لَّق ه ا ف ال  ُتِ 

طالق دے دی تو اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس سے دوبارہ ( تیسری مرتبہ)اگر شوہر نے بیوی کو 

وہ شخص بھی اسے طالق دے شادی کرے سوائے اس کے وہ کسی اور شخص سے شادی کرے۔ پھر اگر 

کے لئے کوئی حرج نہیں کہ وہ دوبارہ آپس میں نکاح کر ( یعنی پہلے خاوند اور بیوی)دے تو ان دونوں 

 (2:230البقرۃ )۔ لیں

عربوں کے ہاں رواج تھا کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو طالق دے دیتا تو وہ اسے محض تنگ کرنے کے لئے اس : نوٹ

طالق دے دیتا۔ اس طرح وہ بیوی پر ظلم کرنے کے لئے جتنی چاہے طالقیں دیتا رہتا۔ قرآن نے  سے رجوع کرتا اور پھر

اس سے منع کرنے کے لئے یہ قانون بنا دیا کہ رجوع کرنے کی اجازت صرف دو مرتبہ ہے۔ جو شخص تیسری مرتبہ ایسا 

 کرے گا، اسے رجوع کا اختیار نہ ہو گا۔ 

ارگی دینے کو نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا اور اسے ایک ہی ایک ہی وقت میں تین طالقیں یک ب 

طالق قرار دیا۔ سیدنا ابوبکر رضی ہللا عنہ کے دور میں یہی قانون رہا۔ سیدنا عمر رضی ہللا عنہ کے زمانے میں لوگوں نے 

ت میں تین طالقیں نافذ کرنا شروع کر کثرت سے طالق دینا شروع کر دی جس سے روکنے کے لئے انہوں نے ایسے حاال

دیں تاکہ لوگ طالق دینے سے باز رہیں۔ آپ نے ایسے شخص کو کوڑوں کی سزا بھی دی جس نے ایک ہی مرتبہ تین 

 طالقیں دے دی ہوں۔

تو یہ احتمال  ایکمیں " سوائے اس کے وہ کسی اور شخص سے شادی کر لے"ہللا تعالی کے اس ارشاد کہ 

۔ یہ معنی ان لوگوں نے قبول کیا جو قرآن کے "نکاح ہی کر لے( صرف)اور خاوند سے وہ کسی "تھا کہ 

ہو گیا تو اسے شادی قرار دیا جائے گا۔ ( یعنی ایجاب و قبول)جب نکاح کا معاہدہ ہو گیا اولین مخاطب تھے۔ 

" ئم کر لے۔وہ کسی دوسرے خاوند سے ازدواجی تعلقات قا"اس حکم میں دوسرا احتمال یہ ہو سکتا تھا کہ 

سے شادی کا معاہدہ کرنا اور ازدواجی تعلقات دونوں مراد لئے جا " نکاح"اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ 

 سکتے ہیں۔

کے خاوند نے انہیں تین مرتبہ طالق دے دی تھی اور انہوں نے بعد میں ایک اور  ایک ایسی خاتون جن 

تم اس وقت تک پہلے خاوند : "وسلم نے فرمایاصلی ہللا علیہ وٰالہ شخص سے نکاح کر لیا تھا، رسول ہللا 

یعنی تم اس " تم سے اور تم اس سے لطف اندوز نہ ہو لو۔ دوسرا خاوندکے لئے حالل نہ ہوگی جب تک کہ 

 دوسرے خاوند سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کر لو۔ نکاح کا مطلب ازدواجی تعلقات قائم کرنا ہی ہوتا ہے۔

کہ کیا اس بات کے لئے آپ کے پاس رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ  کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے 

 :وسلم کی کوئی حدیث ہے؟ اس کے جواب میں ہم یہ حدیث پیش کر سکتے ہیں

سفیان نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروۃ سے اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا سے روایت کی 

رفاعہ "کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں،  ہ وسلموٰال ہیہللا عل یصلرفاعہ کی بیوی نبی : ہے

۔ اس کے بعد میری شادی (یعنی تین پوری ہو گئیں)نے مجھے طالق دی اور میری وہ طالق مکمل ہو گئی 

ہللا  یصلرسول ہللا " ن بن زبیر سے ہوئی ہے اور وہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے قاصر ہیں۔عبدالرحمٰ 

کیا تم رفاعہ کی طرف واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ایسا اس وقت تک " فرمایا، نے  وٰالہ وسلم ہیعل

، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی" )نہیں ہو سکتا جب تک تم دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز نہ ہو لو۔

 (ابن ماجہ
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ے اس کے صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ایک خاتون جساس طریقے سے رسول ہللا 

پہلے خاوند نے تین مرتبہ طالق دے دی ہو، اسی وقت اپنے پہلے خاوند کے لئے حالل ہو سکتی ہیں جب 

وہ کسی اور شخص سے نکاح کر لیں اور اس نکاح میں دوسرے خاوند کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم 

 ہو جائیں۔

قرار دیا گیا ہے اور اس کام کی مذمت کی گئی ہے۔ احادیث میں واضح طور پر حاللہ کرنے اور کروانے کو گناہ : نوٹ

 حاللہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص طالق دینے کا ارادہ رکھ کر کسی خاتون سے نکاح کرے۔ 

بعض اہل علم نے اس معاملے میں امام شافعی سے اختالف کیا ہے۔ ان کے نزدیک محض نکاح ہو جانے ہی سے وہ  

اتی ہے۔ جہاں تک اوپر بیان کردہ حدیث کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک اس حدیث کے خاتون پہلے مرد کے لئے حالل ہو ج

پر نامردی کا غلط الزام لگایا تھا جس کی سزا  اپنے دوسرے خاوندنے  اس خاتوندوسرے طرق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 

 ان سے یہ سخت بات ارشاد فرمائی۔کے طور پر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے 

 ایسے قرآنی احکام جن کے ساتھ رسول ہللا کی سنت بھی موجود ہے

 ایک بار یا تین بار دھونے کی مثالاعضا کو وضو میں 

 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

ِة ف اْغِسُلوا ُوُجوه ُكْم و أ ْيِدي ُكْم ِإَل  اْلم ر اِفِق، و اْمس ُحوا ِبُرُءوِسُكمْ  ْعب  نْيِ، و ِإْن ُكْنُتْم  ِإذ ا ُقْمُتْم ِإَل  الصَّال  و أ ْرُجل ُكْم ِإَل  اْلك 
 ۔ُجُنًبا ف اطَّهَُّروا 

جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے چہرے دھو لو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں 

 (5:6المائدہ )کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جایا کرو۔ 

 ۔و ال  ُجنًُبا ِإالَّ ع ابِرِي س ِبيٍل ح َّتَّ ت  ْوت ِسُلوا

یہاں تک کہ غسل کر لے سوائے اس کے کہ وہ ( نماز کے قریب جائے)اور نہ ہی جنابت واال شخص 

 (4:43النساء )مسجد سے بطور راستہ گزرنے واال ہو۔ 

جائے غسل سے پاکیزگی حاصل کرنا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حالت جنابت میں وضو کی ب

ضروری ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے یہ سنت قائم کی کہ آپ نے اسی طرح وضو فرمایا 

جیسا کہ ہللا تعالی نے حکم دیا تھا۔ آپ نے چہرہ دھویا، ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا، سر کا مسح فرمایا اور 

 پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا۔

بن محمد نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطاء بن یسار سے اور انہوں نے ابن عباس رضی ہللا عبدالعزیز 

سے روایت کی کہ آپ نے وضو میں ہر عضو کو وٰالہ وسلم  ہیہللا عل یصلعنہما سے اور انہوں نے نبی 

 (ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، احمد)ایک ایک بار دھویا۔ 

، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبدہللا بن زید سے جو عمرو بن یحیی مالک نے عمرو بن یحیی سے

 وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکیا آپ مجھے کر کے دکھا سکتے ہیں کہ رسول ہللا : "کے دادا تھے، پوچھا

انہوں نے پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھوں پر !" بالکل"عبدہللا بولے، " کیسے وضو کیا کرتے تھے؟

ر ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا۔ پھر انہوں نے تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈاال۔ اس ڈال ک

کے بعد انہوں نے تین مرتبہ منہ دھویا، پھر دو دو مرتبہ انہوں نے اپنی ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا۔ اس 

ہلے پیچھے لے گئے اور پھر کے بعد انہوں نے سر کا مسح اپنے ہاتھ سے اس طرح سے کیا کہ ہاتھ کو پ

آگے الئے۔ انہوں نے مسح کا آغاز سر کے اگلے حصے سے کیا، پھر ہاتھ کو گردن کی طرف لے گئے 

اور اس کے بعد اسے واپس وہیں الئے جہاں سے انہوں نے مسح کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 

 (نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مالک، احمد)پاؤں دھوئے۔ 

کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ کم از کم منہ کو ایک بار دھوؤ۔ " اپنے منہ دھوؤ"تعالی کے اس ارشاد کہ  ہللا

رسول ہللا صلی ہللا  ؟منہ کو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہےکیا کہ  پیدا ہوااس میں یہ احتمال 
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وٰالہ وسلم نے وضو میں ایک علیہ وٰالہ وسلم نے کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی ہللا علیہ 

ایک بار اعضا کو دھویا جو کہ قرآن کے ظاہری معنی کے قریب ترین ہے۔ یہ کم از کم ہے جس پر 

کا اطالق ہو سکتا ہے۔ اس کے عالوہ آپ نے دو اور تین مرتبہ بھی دھویا جو کہ آپ کی سنت " دھونے"

 ہے۔

از کم ایک بار دھونا ہے اس لئے ہم یہ نتیجہ اخذ  چونکہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت کم 

ہی نہیں۔ ایک  ےنماز ہوتوضو اور کر سکتے ہیں کہ ایک سے کم مرتبہ دھونا جائز نہیں ہے۔ اس سے 

سے زیادہ مرتبہ دھونے میں اختیار ہے۔یہ وضو میں الزم نہیں ہے۔ ایک سے کم مرتبہ دھونا وضو میں 

 نہیں ہے۔ جائز

رح ہے جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اگر ہم تک یہ احادیث نہ پہنچی یہ ان فرائض کی ط 

 ہوتیں تو کتاب ہللا کا بیان کافی تھا۔ اب جب ہم تک احادیث پہنچی ہیں تو یہ کتاب ہللا کی پیروی ہی میں ہیں۔

ہو جائے کہ جن اہل علم نے یہ احادیث روایت کی ہیں انہوں نے شاید ایسا اس لئے کیا ہے کہ یہ معلوم  

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اکثر اوقات اعضا کو وضو میں تین مرتبہ دھویا۔ اس سے وہ یہ بتانا 

چاہتے تھے کہ تین مرتبہ دھونا ایک اختیاری عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تین مرتبہ دھونا ضروری ہو اور 

لیہ وٰالہ وسلم سے مروی اس روایت میں بھی اس میں کمی کرنا جائز نہ ہو۔ یہی بات حضور صلی ہللا ع

پھر دو رکعتیں پڑھیں، تو ( یعنی تین تین بار دھو کر)جس نے اس طریقے سے وضو کیا : "ملتی ہے کہ

ان اہل  (بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤد" )کئے، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔( صغیرہ گناہ)اس نے جو کچھ بھی 

 اضافے میں فضیلت ہے جو کہ ایک نفلی امر ہے۔علم کا مقصد یہ تھا کہ وضو میں اس 

 وضو میں کہنیوں اور ٹخنوں کو دھونے کی مثال

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے وضو میں دونوں کہنیوں اور ٹخنوں کو بھی دھویا ہے۔ آیت میں یہ 

ا کہنیوں اور ٹخنوں دھویا جائے ی" سمیت"احتمال موجود تھا کہ ہاتھوں اور پاؤں کو کہنیوں اور ٹخنوں 

دھویا جائے اور کہنیوں اور ٹخنوں کو دھونے میں شامل نہ کیا جائے۔ اہل علم نے اس کی وضاحت " تک"

کے لئے حدیث روایت کر دی ہے۔ آیت کے ظاہری مفہوم سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ کہنیوں اور 

یہ تفصیالت  وضاحت بھی ہے۔ یہ قرآن کی وضاحت کے ساتھ ساتھ سنت کی ٹخنوں کو بھی دھویا جائے۔

اس مثال اور پہلے دی گئی مثالوں میں اہل علم کے لئے واضح ہیں البتہ غیر اہل علم کے لئے اس کی 

 وضاحت میں فرق ہو سکتا ہے۔ 

 غسل کے طریقے کی مثال

 رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے غسل جنابت کی جو سنت قائم کی اس کے مطابق پہلے شرمگاہ کو

دھویا جائے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کیا جائے، اور پھر نہانا ہے۔ ہم اس بات کو پسند کرتے 

کہ مکمل کسی عالم کو بھی اس بات سے اختالف نہیں ہے ہیں کہ ہم اس معاملے میں آپ کی اتباع کریں۔ 

ی وجہ یہ ہے کہ طور پر کسی چیز کے دھل جانے کے بعد اس کی پاکیزگی قابل اطمینان ہوتی ہے۔ اس ک

اس وجہ سے غسل سے پہلے )۔ میں مزید اضافے نہیں کئےقرآن نے دھونے کو فرض کیا ہے اور اس 

 (استنجا اور وضو کو ہم اختیاری معاملے کے طور پر لیں گے۔

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے جن صورتوں میں وضو یا غسل الزم ہو جاتا ہے انہیں اپنی سنت  

 کر دیا۔ ان صورتوں کا ذکر کتاب ہللا میں نہ تھا۔  میں بیان

ایسے قرآنی احکام جن کے بارے میں سنت میں وضاحت کی گئی کہ ان کا حکم 

 خاص صورتحال کے لئے ہے

 کی وضاحت وراثت کے احکامات
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 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

ل    : ُقلْ   . ي ْست  ْفُتون ك   ، و ُهو  ي رِثُ ه ا ِإْن َل ْ اللَُّه يُ ْفِتيُكْم ِِف اْلك ال  ِة، ِإْن اْمُرٌؤ ه ل ك  ل ْيس  ل ُه و ل ٌد و ل ُه ُأْخٌت ف  ل ه ا ِنْصُ  م ا ت  ر ك 
 ۔ي ُكْن َل  ا و ل دٌ 

اگر کوئی ایسا شخص  "کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہو ہللا تمہیں فتوی دیتا ہے۔ " کاللہ"لوگ تم سے 

و وہ اس کے ترکے سے نصف پائے اور اس کی ایک بہن موجود ہو تفوت ہو جائے جس کی اوالد نہ ہو 

 (4:176النساء )۔ تو بھائی اس کا وارث ہو گا( اگر مرنے والی بہن ہواور )اگر اوالد نہ ہو اسی طرح گی 

اِن و اأْل قْ ر بُون ، و لِلنِّس اِء ن ِصيٌب ِمَّا ت  ر ك  الْ  ثُ ر  ن ِصيًبا لِلرِّج اِل ن ِصيٌب ِمَّا ت  ر ك  اْلو اِلد  اِن و اأْل قْ ر بُون  ِمَّا ق لَّ ِمْنُه أ ْو ك  و اِلد 
 ۔م ْفُروًضا

مردوں کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور دوسرے رشتے داروں نے چھوڑا ہو۔ اسی 

طرح خواتین کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور رشتے داروں نے چھوڑا ہو، خواہ 

 (4:7النساء )۔ مقرر ہے( ہللا کی طرف سے)ا ہو یا بہت، یہ حصہ تھوڑ

ث ُه أ ب  و اُه ف ُِأُمِِّه الث ُُّلُث، ف ِإْن ك ان  ل هُ و أِل ب  و ْيِه ِلُكلِّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا السُُّدُس ِمَّا ت  ر ك  ِإْن ك ان  ل ُه و ل ٌد، ف ِإْن َلْ  ي ُكْن ل ُه و ل ٌد و و رِ   
آب اؤُُكْم و أ بْ ن اؤُُكْم ال  ت ْدُرون  أ ي ُُّهْم أ قْ ر ُب ل ُكْم ن  ْفًعا ف رِيض ًة ِمْن   . مِِّه السُُّدُس ِمْن ب  ْعِد و ِصيٍَّة يُوِصي هِب ا أ ْو د ْينٍ ِإْخو ٌة ف ُِأُ 
 ي ُكْن َل ُنَّ و ل ٌد، ف ِإْن ك ان  َل ُنَّ و ل ٌد ف  ل ُكْم الرُّبُُع ِمَّا و ل ُكْم ِنْصُ  م ا ت  ر ك  أ ْزو اُجُكْم ِإْن َل ْ   ۔ِإنَّ اللَّه  ك ان  ع ِليًما ح ِكيًما  . اللَّهِ 

 ۔ت  ر ْكن  ِمْن ب  ْعِد و ِصيٍَّة يُوِصني  هِب ا أ ْو د ْينٍ 

اگر میت صاحب اوالد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لئے اس کے ترکے کا چھٹا حصہ ہے 

س کے والدین ہی وارث ہوں تو ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے۔ اور اگر اور اگر اس کی اوالد نہ ہو اور ا

تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور  میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہو گی۔

اوالد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے ہللا نے مقرر کئے ہیں اور ہللا تمام 

تمہاری بیویوں نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے، ر ساری مصلحتوں کا جاننے واال ہے۔ حقیقتوں سے واقف او

تمہارے لئے اس کا نصف حصہ ہے اگر وہ بے اوالد ہوں۔ اوالد ہونے کی صورت میں تم چوتھائی حصے 

کے حق دار ہو جبکہ میت کی کی گئی وصیت پوری کر دی گئی ہو اور اس پر واجب االدا قرض ادا کر 

 (12-4:11النساء )۔ دیا گیا ہو

ْ ي ُكْن ل ُكْم و ل ٌد ف ِإْن ك ان  ل ُكْم و ل ٌد ف  ل ُهنَّ الثُُّمُن ِمَّا ت    ُنَّ الرُّبُُع ِمَّا ت  ر ْكُتْم ِإْن َل   ۔ر ْكُتْم ِمْن ب  ْعِد و ِصيٍَّة تُوُصون  هِب ا أ ْو د ْينٍ و َل 

اگر تم بے اوالد ہو ورنہ صاحب  یگحق دار ہوں  یحصے ک یتمہارے ترکے سے چوتھائ( اںیویب)وہ 

جائے  یکر د یپور ،یتھ یجو تم نے ک تیان کا حصہ آٹھواں ہو گا اگر وص ںیصورت م یاوالد ہونے ک

 (4:12النساء ) جائے۔ ایقرض جو تم نے چھوڑا تھا ادا کر د ای

ان میں بہن  تعالی نے یہاں جن وارثوں کا ذکر کیا ہے، سنت سے بھی انہی کی وضاحت ہوتی ہے۔ ہللا  

بھائی، اوالد، والدین، رشتے دار اور شریک حیات شامل ہیں۔ جن وارثوں کو ہللا کی کتاب میں نام لے کر 

  بیان کیا گیا ہے، یہ وراثت خاص انہی کے لئے ہے۔

وہ شخص جس کی وراثت تقسیم کی جارہی ہے، اس میں یہ شرط ہمیں سنت سے ملتی ہے کہ وارث اور  

ان دونوں کو مسلمانوں کے ہی ہونا چاہیے۔ ان کے مذہب مختلف نہیں ہونے چاہییں۔ کا دین ایک  دونوں

ایسے غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں کسی معاہدے کے تحت رہائش  ۔ملک کا شہری ہونا چاہیے

اگر میت اور وارث دونوں  ، یا پھران کے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہےاور پذیر ہیں 

 شرک ہوں تو وہ ایک دوسرے کے وارث قرار پائیں گے۔ہی م

سفیان نے زہری سے، انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے عمرو بن عثمان سے اور انہوں نے اسامہ 

مسلمان : "بن زید رضی ہللا عنہ سے روایت کی کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ارشاد فرمایا

، ابو داؤد، ترمذی، بخاری، مسلم" )اور نہ ہی غیر مسلم مسلمان کا وارث ہو گا۔غیر مسلم کا وارث نہ ہو گا 

 (ابن ماجہ
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 میت دونوں کا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد ہونا بھی ضروری ہے۔وارث اور  

ابن عینیہ نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول ہللا 

اس غالم کی تحویل میں کوئی مال و جس نے کوئی غالم خریدا اور : "لیہ وٰالہ وسلم نے فرمایاصلی ہللا ع

جائیداد موجود تھا، تو یہ مال بیچنے والے کا ہو گا سوائے اس کے کہ اس تجارتی معاہدے میں اس بات 

ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، ( )کہ یہ جائیداد خریدنے والے کی ہو گی۔)کی وضاحت کر دی جائے 

 (احمد، مالک

حدیث میں ایک بالکل مختلف بات کہی گئی تھی۔ عہد رسالت میں دنیا میں غالمی موجود تھی۔ غالم اپنے مالک کی : نوٹ 

جائیداد کے منیجر کے طور پر بھی کام کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اپنے غالم کی خدمات کسی اور شخص کو بیچ دیتا 

یہ معاملہ صرف غالم کی خدمات سے متعلق ہی ہو گا یا پھر غالم کے زیر تحویل جائیداد بھی اس ڈیل تو یہ سوال پیدا ہوا کہ 

میں شامل ہو گی۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر ڈیل کے معاہدے میں کچھ متعین نہیں کیا گیا تو 

 کی تحویل میں دیا تھا۔ وہ جائیداد پہلے مالک ہی کی ہو گی کیونکہ اسی نے اسے اپنے غالم

مالک اپنے غالم کی صرف خدمات کا ہی مالک ہوا کرتا تھا۔ اسالم نے کبھی مالک کو اس کے جان و مال پر تصرف  

کرنے کا حق نہیں دیا۔ اسالم میں جس طرح ایک مالک کو غالم کی جان لینے کا حق حاصل نہیں ہے اسی طرح اس کا مال 

قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی غالم چاہے تو وہ اپنے مالک سے لینے کا حق حاصل بھی نہیں ہے۔ 

اور مالک پر یہ الزم ہے کہ وہ مکاتبت کے اس معاہدے کو  ایک متعین رقم طے کر کے اس کے بدلے آزادی خرید سکتا ہے

ال ہو تو یکمشت بھی دے سکتا ہے۔ ۔ یہ رقم وہ کما کر قسطوں میں بھی ادا کر سکتا ہے اور اگر اس کے پاس مقبول کرے

 اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ غالم اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے۔

اس حدیث سے یہ نتائج اخذ کرنا کہ غالم اپنی کمائی ہوئی جائیداد کا مالک نہیں ہو سکتا یا وہ اپنے والد یا کسی اور  

ظلم اور کتاب و سنت کی مخالفت ہے۔ امام شافعی کے  رشتے دار کی وراثت میں حصہ نہیں لے سکتا، ہمارے نزدیک ایک

یہ کہنا پڑے گا کہ اس معاملے میں ان اس معاملے میں ان سے شدید اختالف رکھتے ہوئے تمام تر احترام کے باوجود ہمیں 

  کے بیان کردہ نتائج درست نہیں ہے۔

یار کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ غالمی اسالم نے غالمی کو یک دم ختم کرنے کی بجائے تدریج کا طریقہ کیوں اخت 

اس دور کی معاشرت میں اس طرح سے رچی بسی ہوئی تھی کہ اگر یک دم تمام غالموں کو آزاد کر دیا جاتا تو اس کا نتیجہ 

کے غالموں اس کے سوا کچھ نہ نکلتا کہ بھکاریوں، چوروں، ڈاکوؤں اور طوائفوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وجود میں آ جاتا۔ 

ان غالموں کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ان کے ذمے صرف فرائض ہی نہ تھے بلکہ ان کے حقوق بھی مقرر تھے۔ 

مالک کی ذمہ داری تھی۔ اس صورت میں ہر غالم کی نفسیاتی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ آزادی کا طالب ہو کر ان سہولیات 

جاری کیا تا کہ جو غالم آزادی کا طالب ہو وہ اپنی آزادی خود خرید  مکاتبت کا قانونکو چھوڑ دیتا۔ اسی وجہ سے دین نے 

 میں دیکھی جا سکتی ہے۔" اسالم نے غالمی کو ایک دم ختم کیوں نہ کیا؟"سکے۔ اس کی مزید تفصیل میرے مضمون 

ں بن سنت میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ غالم مال کا بذات خود مالک نہی

مال و جائیداد کی نسبت سکتا۔ جو کچھ بھی اس کے قبضے میں ہو وہ اس کے مالک کی ملکیت ہی ہو گی۔ 

اس کی طرف اضافی ہے کیونکہ یہ اس کے قبضے میں ہے۔ وہ اس کا مالک نہیں ہے کیونکہ وہ خود 

تقل ہو سکتا ہے۔ مملوک ہے۔ اس کی تجارت ہو سکتی ہے، وہ تحفے میں دیا جا سکتا ہے اور وراثت میں من

ہللا تعالی نے مرنے والے کی جائیداد کو اس کے زندہ وارثوں کی طرف منتقل کرنے کا قانون دیا ہے۔ جو 

 کچھ اس کی ملکیت تھا وہ مرنے کے بعد اس کے زندہ وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ 

ہ اپنا حصہ اپنے مالک کو اگر غالم باپ یا کسی اور رشتے کے باعث وراثت میں حصہ دار بنے گا تو و 

دے دے گا اگرچہ اس کا مالک مرنے والے کا باپ یا رشتے دار نہیں ہے۔ ہم غالم کو اس لئے حصہ نہ 

ہم اس کے مالک کو یہ حصہ دے دیں گے جس پر کوئی فریضہ نہیں ہے۔ اس بلکہ دیں گے کہ وہ باپ ہے 

  تعالی نے حق مقرر نہیں کیا ہے طریقے سے ہم اس شخص کو حق دے رہے ہیں جس کے بارے میں ہللا

  6اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، غالم کو حق سے محروم کر رہے ہیں۔

ہم کسی ایسے شخص کو وراثت میں شریک نہیں کرتے جو آزاد نہ ہو، مسلمان نہ ہو اور مرنے والے  

 کا قاتل نہ ہو۔

 
6
 و سنت کے خالف ہے بلکہ انسانیت کے خالف بھی ہے۔یہ نقطہ نظر نہ صرف قرآن  
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ہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ مالک نے یحیی بن سعید سے، انہوں نے عمرو بن شعیب سے روایت کی ک

 (ابو داؤد، احمد، مالک" )قاتل کے لئے وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔"وسلم نے فرمایا، 

قاتل کو مقتول کا وارث نہیں بنا سکتے۔ ایسے شخص کی، جس نے جان بوجھ کر قتل کر اس وجہ سے ہم 

وا ہو، کم از کم سزا یہ ہے کہ اسے وراثت کے ہللا تعالی کی نافرمانی کی ہو اور اس کی ناراضی کا شکار ہ

سے محروم کر دیا جائے۔ ہمارے شہر اور دیگر عالقوں کے ایسے اہل علم جن سے میں نے علم حاصل 

کیا ہے اس معاملے میں کوئی اختالف نہیں رکھتے کہ صرف آزاد غیر قاتل مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا 

 وارث ہو سکتا ہے۔

، جو میں نے ابھی بیان کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو رسول ہللا ان کے اس اتفاق رائے سے 

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت کے معاملے میں کبھی اختالف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے معامالت 

جن ۔ یہ احکام ہوں گےسنت رسول اسی مقام پر ہے جس پر ہللا تعالی کے نازل کردہ احکام ہوں، جن میں 

اس  مالت میں کتاب ہللا میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، ان معامالت میں سنت قرآن کے مثل ہی ہو گی۔معا

سنت کے الزم ہونے میں کسی عالم کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہللا تعالی کے احکام اور رسول 

حکم جاری  طرز پریک ہی ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے احکام میں اختالف نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ا

 کرتے ہیں۔

 تجارت کی بعض صورتوں کی ممانعت

 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

ن ُكْم بِاْلب اِطِل ِإالَّ أ ْن ت ُكون  َِت ار ًة ع ْن ت  ر اٍض ِمْنُكمْ   ۔ ال  ت ْأُكُلوا أ ْمو ال ُكْم ب  ي ْ
 ۔رضامندی سے لین دین ہونا چاہیےآپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ، آپس کی 

 (4:29النساء )

 ۔ِإمنَّ ا اْلب  ْيُع ِمْثُل الرِّب ا، و أ ح لَّ اللَُّه اْلب  ْيع ، و ح رَّم  الرِّب ا   : أ ن َُّهْم ق اُلواذ ِلك  بِ 
تجارت تو سود کی طرح ہی ہے جبکہ ہللا نے تجارت کو حالل کیا ہے : "یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے کہا

 (2:275البقرۃ ) ۔سود کو حراماور 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے تجارت کی متعدد اقسام سے منع فرمایا۔ آپ نے سونے کے بدلے  

سونے کے تبادلے سے منع فرمایا سوائے اس کے کہ اس کی مقدار بالکل برابر ہو۔ اسی طرح آپ نےاس 

رمایا کہ ایک تو فوراً دے دیا جائے اور دوسرا طریقے سے سونے کے بدلے چاندی کے تبادلے سے منع ف

کچھ عرصے کے لئے ادھار کر دیا جائے۔ آپ نے ایسی تجارت سے بھی منع فرمایا جس کے تبادلے میں 

ہو یا جس میں بیچنے والے یا خریدنے والے سے کوئی  (Risk)کوئی خطرہ ( ایک فریق کو نقصان کا)

 بات چھپائی گئی ہو۔

م ہو گئی کہ ہللا تعالی نے ہر طرح کی تجارت کو حالل کر دیا ہے سوائے ان سنت سے یہ بات معلو 

اس  صورتوں کے جنہیں اس نے اپنے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی زبان سے ممنوع قرار دے دیا ہے۔

کے عالوہ بھی حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے کئی قسم کی تجارت کے بارے میں سنت جاری 

 :فرمائی۔ مثالً 

  ایک غالم کو بیچا جائے اور اس میں بیچنے واال خریدنے والے سے اس کا کوئی عیب چھپا لے۔

عرصے کے دوران وہ غالم ایسی صورت میں خریدار اس غالم کو واپس لوٹا سکتا ہے اور اس 

 رکھ سکتا ہے۔  ہرجانہکو اپنے پاس بطور  کے ذریعے کمائے گئے منافع

 تحویل میں کچھ مال ہو۔ یہ مال بیچنے والے ہی کا ہو گا  اگر ایک شخص غالم بیچے جس کی

 سوائے اس کے کہ تجارت میں یہ شرط رکھی جائے کہ مال خریدار کی ملکیت ہو گا۔ 

  اگر کوئی پھل لگے کھجور کے درخت کو بیچے تو اس پر پہلے سے لگا ہوا پھل بیچنے والے ہی
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 ے کہ یہ پھل خریدار کی ملکیت ہو گا۔کا ہو گا سوائے اس کے کہ سودے یہ میں شرط رکھی جائ

ان احادیث پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ ہللا تعالی نے انسانوں پر یہ الزم کیا ہے کہ حضور صلی ہللا 

 علیہ وٰالہ وسلم کے احکام کی پیروی کریں۔

 (نماز)عام فرائض 

 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

ة  ك ان ْت ع ل ى اْلُمؤْ   ۔ِمِنني  ِكت ابًا م ْوُقوتًا ِإنَّ الصَّال 
 (4:220النساء ) ۔بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات ہی میں فرض ہے

ة  و آتُوا الزَّك اة  و    ۔أ ِقيُموا الصَّال 
 (4:43النساء ) ۔نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو

يِهْم هِب ا ُخْذ ِمْن  ق ًة ُتط هُِّرُهْم و تُ ز كِّ  ۔أ ْمو اَلِِْم ص د 
ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجیے اور اس کے ذریعے انہیں پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ 

 (9:103التوبہ ) ۔فرمائیے

ِبياًل     ۔ و لِلَِّه ع ل ى النَّاِس ِحجُّ اْلب  ْيِت م ْن اْست ط اع  إِل ْيِه س 
 ۔گھر کا حج کرے( ہللا کے) لوگوں پر ہللا کے لئے الزم ہے کہ جو بھی اس راہ میں استطاعت رکھتا ہو وہ

 (3:97ال عمران )

ہللا تعالی نے اپنی کتاب میں نماز، زکوۃ اور حج کا حکم دیا ہے اور ان سب کی وضاحت اپنے نبی صلی ہللا  

علیہ وٰالہ وسلم کی زبان سے فرمائی ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے خبر دی ہے کہ نمازوں 

نے بتایا کہ عام حاالت میں ظہر، عصر اور عشا کی رکعتیں چار چار، مغرب کی  کی تعداد پانچ ہے۔ آپ

 ت کی جائےأقر( قرآن مجید کی)تین اور فجر کی دو ہیں۔ آپ نے سنت قائم فرمائی کہ نمازوں میں الزماً 

 جو کہ مغرب، عشا اور فجر میں بلند آواز سے اور ظہر و عصر میں آہستہ آواز میں کی جائے گی۔ آپگی 

نے سنت قائم فرمائی کہ ہر نماز کا آغاز الزماً تکبیر سے ہو گا اور اختتام سالم سے۔ اس میں پہلے تکبیر 

۔ ان کے عالوہ ادا کئے جائیں گے دو سجدے پھراور  رکوع اس کے بعدۃ ہو گی، أکہی جائے گی، پھر قر

 ہے۔ ںنماز میں جو کچھ ہے وہ الزم نہی

میں ان نمازوں کو مختصر کیا جائے کا ارادہ کرنے کی صورت ر آپ نے یہ بھی سنت قائم کی کہ سف 

یعنی ان میں )گا جن کی رکعتیں چار ہیں جبکہ مغرب اور فجر کو عام حاالت کی طرح ادا کیا جائے گا 

کے ادا یہ سب نمازیں قبلہ رو ہو کر  وہانسان خواہ مسافر ہو یا کہیں پر مقیم ہو،  (کمی نہ کی جائے گی۔

 ۔ اس کے کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہو کرے گا سوائے

ان کی آپ نے یہ سنت قائم فرمائی کہ نفل نمازیں بھی فرض نمازوں ہی کی طرح ادا کی جائیں گی۔  

پر ادائیگی کی ( نہ کہ کشتی)ت، رکوع، سجدہ اور حالت سفر و حضر میں زمین أطہارت، قربھی ادائیگی 

یں ہے۔ نفل نماز کو ایک سوار شخص جس طرف صورت میں قبلے کی طرف منہ کئے بغیر جائز نہ

 سواری جا رہی ہے، اسی طرف منہ کر کے ادا کر سکتا ہے۔

ابن ابی فدیک، ابن ابی ذئب سے، وہ عثمان بن عبدہللا سے، وہ سراقہ سے اور وہ جابر بن عبدہللا رضی ہللا 

ار کے دوران اپنے اونٹ پر نے غزوہ بنی انم وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی : "عنہ سے روایت کرتے ہیں

 (مسند شافعی، مسند ابی حنیفہ)کر کے نماز ادا کی۔  رخہی مشرق کی جانب 

اسی طرز پر مسلم بن خالد الزنجی نے ابو جریج سے، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے جابر رضی 

انمار کا ذکر کیا تھا  ہللا عنہ سے روایت کی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں کہ انہوں نے بنی

 یا نہیں یا پھر شاید یہ کہا تھا کہ یہ نماز سفر میں ادا کی جا رہی تھی۔
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بارش کی دعا کرنے کے لئے )رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سنت قائم فرمائی کہ عید اور استسقاء 

لیکن آپ نے ( وں میں ہےجو عام نماز)کی نمازوں میں رکوع و سجود کی تعداد بھی وہی ہو گی ( نماز

یہ حدیث مالک نے اور ہر رکعت میں دو رکوع کئے۔  رکوع فرمایااضافی ایک سورج گرہن کی نماز میں 

یحیی بن سعید سے، انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا سے روایت کیں۔ اسی 

وسط سے ملی ہیں۔ ایک روایت مالک نے کے مثل روایت مالک، ہشام، ان کے والد اور سیدہ عائشہ کے ت

زید بن اسلم، عطا بن یسار اور ابن عباس رضی ہللا عنہما سے روایت کی ہے۔ سیدہ عائشہ اور ابن عباس 

رضی ہللا عنہم کی روایتوں کے الفاظ میں کچھ فرق ہے لیکن ان احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ سورج 

 ں ایک اضافی رکوع ہے۔گرہن کی نماز دو رکعت ہے اور ہر رکعت می

۔ رسول "۔بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات ہی میں فرض ہے "ہللا تعالی نے نماز سے متعلق حکم دیا کہ  

ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ مقررہ اوقات کون کون سے ہیں۔ آپ نے ان مقررہ 

دن مسلمان محاصرے میں آ گئے تھے اور نماز ادا کرنے کی غزوہ احزاب کے اوقات میں نمازیں ادا کیں۔ 

پوزیشن میں نہیں تھے، اس لئے آپ نے نمازوں کو اس عذر کی بنا پر موخر کر دیا اور ظہر، عصر، 

 مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے ادا فرمایا۔ 

مقبری سے، انہوں نے  محمد بن اسماعیل نے ابو فدیک سے، انہوں نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے

ہم لوگ جنگ : عبدالرحٰمن بن ابی سعید سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی جنہوں نے فرمایا

نماز ادا نہ کر سکے تھے یہاں تک کہ مغرب کے بعد رات کو ( جنگ کی شدت کے باعث)خندق کے دن 

ہللا ہی مومنوں کی طرف سے جنگ ": جا کر ہمیں کچھ وقت مل سکا جیسا کہ ہللا تعالی نے ارشاد فرمایا

اس وقت رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے بالل رضی ہللا عنہ کو بالیا " کرنے کے لئے کافی ہو گیا۔

کہ وہ اذان دیں۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ پھر آپ ظہر کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور کیا ہی 

اس کے وقت پر کیا کرتے تھے۔ پھر آپ عصر کے لئے  اچھے طریقے سے نماز ادا کی جیسا کہ آپ

کھڑے ہوئے اور ایسے ہی نماز پڑھی۔ اس کے بعد اسی طرح مغرب اور پھر عشا کی نمازیں ادا فرمائیں۔ 

سے متعلق احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے جب پیدل " خطرے کی نماز"راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 

 (احمد، دارمی، شافعی)یگی کا حکم دیا گیا۔ اور سوار ہر طرح سے نماز کی ادائ

" خطرے کی نماز"ابو سعید رضی ہللا عنہ نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ نمازوں کو قضا کرنے کا یہ واقعہ 

 :کے حکم سے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جس آیت میں خطرے کی نماز کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے

ِة ِإْن ِخْفُتْم أ ْن ي  ْفِتن ُكُم الَِّذين  ك ف ُرواو ِإذ ا ض ر بْ ُتْم ِِف اأْل ْرِض،  ِإنَّ اْلك اِفرِين     . ف  ل ْيس  ع ل ْيُكْم ُجن اٌح أ ْن ت  ْقُصُروا ِمْن الصَّال 
انُوا ل ُكْم ع ُدوًّا ُمِبيًنا  ۔ ك 

جبکہ ( خاص طور پر)جب تم لوگ سفر کے لئے نکلو تو کوئی حرج نہیں اگر تم نماز میں کمی کر لو 

تمہیں اندیشہ ہو کہ انکار کرنے والے تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھال تم سے دشمنی پر اترے 

 (4:101النساء) ۔ہوئے ہیں

ت  ُهْم، ف ِإذ    ُهْم م ع ك  و ْلي ْأُخُذوا أ ْسِلح  ة ، ف  ْلت  ُقْم ط ائِف ٌة ِمن ْ ُْم الصَّال  ي ُكونُوا ِمْن و ر اِئُكْم، ا س ج ُدوا ف  لْ و ِإذ ا ُكنت  ِفيِهْم ف أ ق ْمت  َل 
 ۔و ْلت ْأِت ط ائِف ٌة أُْخر ى َل ْ ُيص لُّوا ف  ْلُيص لُّوا م ع ك  

انہیں نماز ( حالت جنگ میں)کے ساتھ ہوں اور ( مسلمانوں)جب آپ میدان جنگ میں ان !( اے نبی)

ھڑا ہو۔ جب یہ ک( نماز کے لئے)پڑھانے کے لئے کھڑے ہوں ایک گروہ آپ کے ساتھ اپنا اسلحہ لے کر 

لوگ سجدہ کر لیں تو پیچھے چلے جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر آپ کے 

 (4:102النساء ) ۔ساتھ نماز ادا کریں

مالک نے یزید بن رومان سے، انہوں نے صالح بن خوات اور انہوں نے ایسے صحابہ سے جنہوں نے  

ایک : ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نماز ادا کی تھی، سے روایت کی حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے

گروہ نے رسول ہللا کے ساتھ صف بنا لی جبکہ دوسرا دشمن کی طرف متوجہ رہا۔ حضور اس وقت تک 

کھڑے رہے جب تک جو لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ایک رکعت ادا کر لی۔ اس کے بعد یہ لوگ 

ا کھڑے ہوئے اور دوسرے گروہ نے آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا کر لی پلٹے اور دشمن کے مقابلے پر ج

جو باقی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد حضور نے انتظار فرمایا اور اس گروہ نے اپنے طور پر دوسری 
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بخاری، مسلم، نسائی، ابو )رکعت پوری کر لی۔ اس کے بعد نبی  نے سالم پھیر کر نماز پوری کر لی۔ 

 (داؤد، مالک

ہم نے ایسے لوگوں سے بھی سنی ہے جنہوں نے اسے عبدہللا بن عمر بن حفص سے روایت  یہی روایت

حمد سے، انہوں نے صالح بن کیا، انہوں نے اسے اپنے بھائی عبیدہللا بن عمر سے، انہوں نے قاسم بن م

یزید  خوات سے، انہوں نے اپنے والد خوات بن جبیر سے اور انہوں نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے

 بن رومان کی حدیث کے مثل روایت کی ہے۔

کا یہ طریقہ اس صورت کے لئے بیان کیا گیا ہے کہ اگر دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو " نماز خوف"قرآن مجید میں : نوٹ

۔ ایک گروہ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھے اور دوسرا پہرہ دے۔ نماز پڑھنے واال گروہ ایک امام دو رکعت پڑھائے

 رکعت پڑھ کر پہرہ دینے چال جائے اور پہلے پہرہ دینے واال دوسری رکعت امام کے ساتھ آ کر پڑھ لے۔

اس اجازت کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی ہللا عنہم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ساتھ نہایت عقیدت  

اور یہ معلوم نہ ہو کہ کون زندہ بچے گا اور کون شہادت رکھتے تھے۔ ایسے وقت میں جب جنگ کا میدان گرم ہونے واال ہو 

سے ہم کنار ہو گا، یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی امامت میں نماز ادا 

 کریں۔ اس وجہ سے اس طریقے سے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ 

صلی ہللا علیہ وٰالہ کے ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ طریقہ صرف حضور  امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ اور فقہاء 

متعدد مرتبہ جماعت کروا کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ امام شافعی علیہ کے ساتھ ہی خاص تھا کیونکہ آپ کے بعد تو وسلم 

کے ساتھ خاص نہیں  رسول ہللا الرحمۃ اور فقہا کے دوسرے گروہ کے مطابق یہ طریقہ اب بھی قابل عمل ہے اور صرف

  ہے۔

یہ واضح رہے کہ نماز خوف کا یہ طریقہ اس صورت میں ہے جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہو اور عمالً جنگ نہ ہو  

رہی ہو۔ عمالً جنگ کی صورت میں جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کر لی جائے۔ اکثر فقہاء کے نزدیک اگر نماز کی ادائیگی 

صلوۃ خوف  کی اجازت،قضا نماز کن نہ ہو تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اشاروں سے بھی مم

 ہے۔ یسے منسوخ ہو چک

ہے کہ حاالت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکام بھی بدلتے  پتہ چلتاحکمت کا گہری اس سے شریعت میں  

 جاتے ہیں اور دین ہر حالت میں قابل عمل رہتا ہے۔

جب رسول ہللا صلی : میں وہی بات بیان کی گئی ہے جو میں اس کتاب میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہاس  

ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ہللا تعالی کے حکم سے کسی پچھلے حکم کو منسوخ کرنے کے لئے سنت قائم 

لوگ اب  تاکہ( پر پوری طرح عمل کیا)فرمائی تو آپ نے لوگوں پر حجت پوری کرنے کے لئے اس سنت 

کرنے کو  قضابعد والے حکم پر عمل کریں نہ کہ پہلے والے پر۔ ہللا تعالی نے حالت جنگ میں نماز کو 

کا حکم جاری فرما دیا اور جیسا کہ ہللا اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ " خوف نماز"منسوخ کر کے 

ل ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے نماز وسلم نے حکم دیا کہ نماز کو اپنے وقت ہی میں ادا کیا جائے۔ رسو

موخر کرنے کی اپنی سنت کو ہللا کی کتاب کے حکم اور خود اپنی سنت سے منسوخ فرما دیا۔ جیسا کہ میں 

آپ نے اپنے وقت ہی میں نماز ادا ( خطرے کی نماز کے احکام نازل ہونے کے بعد)نے بیان کیا کہ 

 فرمائی۔

نبی صلی ہللا علیہ وسلم کے : ابن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت کی مالک نے نافع سے اور انہوں نے

جب خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے تب بھی نماز ادا : "سامنے خطرے کی نماز کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا

 (بخاری، مالک" )کرو خواہ پیدل ہو یا سوار، قبلے کی طرف منہ ہو سکے یا نہ ہو سکے۔

وایت ابن ابی ذئب سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں ایک اور شخص نے ایسی ہی ر

نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے بیان کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 

 روایت انہوں نے اپنے والد ہی سے روایت کی اور یہ نبی صلی ہللا علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔

سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کیا کہ سنت رسول جیسا کہ میں نے عرض 

ادا کرنا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ جب ایسا کرنا ممکن کو نماز فرض قبلے کی طرف منہ کر کے 

 ، اور ایسے ہی دیگر مواقع پر جب قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن نہ ہو۔لڑائی، شمشیر زنینہ ہو مثالً ہی 

( اور جیسے)اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں ترک نہ کیا جائے گا بلکہ جس طرف 
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 بھی ممکن ہو، منہ کر کے نماز ادا کی جائے گی۔

 زکوۃ

 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے

ة  و آتُوا الزَّك اة  و    ۔أ ِقيُموا الصَّال 
 (2:43البقرۃ ) ۔نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو

ة  و اْلُمْؤتُون  الزَّك اة    ۔ و اْلُمِقيِمني  الصَّال 
 (4:162النساء ) ۔(انہی کو ہم اجر دیں گے) نماز قائم کرنے والے اور زکوۃ ادا کرنے والے

ِِتِْم س اُهون  ۔ ف  و ْيٌل لِْلُمص لِّني   ْن  ُعون  اْلم    ۔الَِّذين  ُهْم يُ ر اُءون   ۔ الَِّذين  ُهْم ع ْن ص ال   ۔ اُعون  و مي 
ایسے نمازیوں کے لئے ہالکت ہے جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں، وہ ریاکاری کرتے ہیں اور 

 (7-107:4الماعون ) ۔سے منع کرتے ہیں" ماعون"

 سے مراد زکوۃ ہے۔" ماعون"بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہاں 

يِهمْ  ق ًة ُتط هُِّرُهْم و تُ ز كِّ يٌع ع ِليٌم  ُخْذ ِمْن أ ْمو اَلِِْم ص د  ُْم و اللَُّه َسِ  ت ك  س ك ٌن َل   ۔هِب ا، و ص لِّ ع ل ْيِهْم؛ِإنَّ ص ال 
صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کیجیے۔ ان کے حق میں آپ ان کے اموال میں !( اے نبی)

 توبہ) ۔ےدعا کیجیے کیونکہ آپ کی دعا ان کے لئے باعث سکون ہے اور ہللا تو سننے جاننے واال ہ

9:103) 

بظاہر تو عام اموال کے لئے ہے لیکن اس بات کا احتمال بھی ہے کہ یہ حکم ( زکوۃ کا حکم)اس آیت میں 

کچھ اموال کے ساتھ خاص ہو۔ سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے زکوۃ  کا حکم بعض مخصوص اموال کے ساتھ 

نور ہیں۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ مال تو بہت سی اقسام کا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک قسم جا خاص ہے۔

وسلم نے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں پر زکوۃ لی ہے۔ اور جیسا کہ ہم تک بات پہنچی ہے، آپ نے دوسرے 

جانوروں میں سے گائے کو خاص کر کے اس پر زکوۃ عائد کی ہے۔ اس زکوۃ کی شرح ہللا تعالی نے اپنے 

ے پاس گھوڑے، گدھے اور اس طرح کے اور جانور بھی لوگوں کنبی کی زبان سے متعین فرما دی۔ 

ہوتے تھے لیکن رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ان پر زکوۃ عائد نہیں فرمائی۔ اس سے یہ سنت قائم 

ہوئی کہ گھوڑوں پر زکوۃ نہیں لی جائے گی۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ زکوۃ صرف انہی 

جن پر نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے عائد کرنے کا حکم دیا، دوسری چیزوں  چیزوں پر ادا کی جائے گی

 پر زکوۃ عائد نہیں کی جائے گی۔

لوگوں کے پاس زرعی پیداوار جیسے کھجور اور انگور وغیرہ ہوتے تھے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ  

ار کا دس فیصد حصہ بطور وٰالہ وسلم نے کھجور اور انگور پر زکوۃ وصول فرمائی۔ آپ نے اس پیداو

زکوۃ مقرر فرمایا جب زمین کو بارش یا چشمے سے سیراب کیا جائے اور پانچ فیصد حصہ اس صورت 

میں مقرر فرمایا جب زمین کو کنویں کے پانی سے سیراب کیا جائے۔ بعض اہل علم نے کھجور اور انگور 

 پر قیاس کرتے ہوئے زیتون پر بھی زکوۃ عائد کی ہے۔

ھجور، انگور اور زیتون کے عالوہ اور فصلیں جیسے ناریل، بادام، اور انجیر وغیرہ بھی لوگ تو ک 

اگاتے ہیں۔ ان پر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے زکوۃ عائد نہیں فرمائی۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ 

وص اشیاء پر کرتے ہیں کہ ہللا تعالی نے تمام فصلوں پر زکوۃ فرض نہیں فرمائی ہے بلکہ بعض مخص

 زکوۃ عائد کی ہے۔

اسی طرح لوگ گندم، جو، مکئی اور دیگر اجناس بھی کاشت کرتے ہیں۔ ہمیں رسول ہللا صلی ہللا علیہ  

وٰالہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر بھی زکوۃ عائد کی جائے گی۔ اسی پر قیاس کرتے 

گندم کی ایک )، َعلس (جو کی ایک قسم)، ُسلت (یک قسممکئی کی ا)ہوئے ہم سے پہلے اہل علم نے ُدخن 
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مثال کے طور پر پر جو لوگ اگاتے اور کھاتے ہیں، بھی زکوۃ عائد کی ہے۔  چیز، چاول اور ہر اس (قسم

، ستو، مٹر اور پھلیوں پر زکوۃ عائد کی گئی ہے۔ یہ رسول (گندم سے تیار کردہ چیزیں)روٹی، عصیدہ، ادم 

وٰالہ وسلم کے اس حکم پر قیاس ہے کہ لوگ جو کچھ بھی کھانے کے لئے پیدا کرتے ہللا صلی ہللا علیہ 

 ہیں، اس پر زکوۃ عائد کی جائے گی۔

اہل علم نے اجتہاد کرتے ہوئے  ںیان کے بارے م ں،یہو چکے ہ دایذرائع پ دیکے جو جد داواریمال اور پ ںیم دیدور جد: نوٹ

طرح  یگائے ک نسی۔ مثالً بھیجائے گ یعائد ک ۃہے اس پر زکو یجات یپائ زیچمماثل جو  یان ک ںیم نیہے کہ د ایطے ک ہی

 یک یاور سروس انڈسٹر یطرح بعض علماء نے صنعت ی۔ اسیگ ائےج یشرح سے ل یک ۃزکو یگائے ک ۃزکو یہے، اس ک

 یہل علم نے صنعتہے۔ دوسرے ا یعائد ک ۃزکو یک داواریپ یکے مماثل قرار دے کر اس پر زرع داواریپ یکو زرع داواریپ

اسی طرح معدنی ذخائر کو دفن شدہ ہے۔  یعائد ک ۃزکو یمال ک یکو تجارت کے مماثل قرار دے کر اس پر تجارت داواریپ

کہ گھوڑے پر ہے ہوا  انیب ںیم ثیکہ حد سایجخزانوں پر قیاس کرتے ہوئے اس پر علماء نے بیس فیصد زکوۃ عائد کی ہے۔ 

 ہے۔ ایگ ایقرار د یسے مستثن ۃکو زکو یگاڑ یتے ہوئے استعمال ککر اسیپر ق یہے۔ اس ںینہ ۃزکو

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے زمانے میں بعض اشیاء پر زکوۃ عائد نہ کئے جانے کی وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ  

کہ اس پر زکوۃ عائد کرنا ان اشیاء کو محفوظ رکھنا ممکن نہ ہو جیسا کہ سبزیاں یا پھر ان اشیاء کی پیداوار اتنی کم ہو 

 مناسب نہ ہو۔

اس کے عالوہ بہت سی ایسی اشیا بھی ہیں جو لوگ کاشت کرتے ہیں لیکن رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ  

ثفا، اس کی مثال آپ کے بعد آنے والوں نے ان پر زکوۃ عائد نہیں کی۔ ہمارے علم کے مطابق وسلم نے اور 

۔ چونکہ ان پر ہیںاور اس طرز کی دیگر اجناس ( وں کی مختلف اقساممصالح)اسبیوش، کسبرہ اور عصفر 

زکوۃ عائد نہیں کی گئی اس لئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض اشیاء پر زکوۃ ہے اور بعض پر نہیں 

 ہے۔

نے  (حکمرانوں)کوۃ عائد فرمائی۔ بعد کے مسلمان رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے چاندی پر ز 

بھی زکوۃ عائد کی۔ اس کی بنیاد یا تو کوئی ایسی حدیث تھی جو ہم تک نہیں پہنچی یا پھر انہوں  سونے پر

بھی اور بعد میں بھی اسالم کے ظہور سے پہلے نے اس بات پر قیاس کر لیا کہ سونا اور چاندی دونوں ہی 

وظ رکھتے ہیں اپنی دولت کو محفمختلف ممالک میں کرنسی کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے ذریعے لوگ 

 اور مختلف اشیاء کی قیمت کا تعین کرتے ہیں۔

لوگوں کے پاس دوسری دھاتیں جیسے پیتل، لوہا اور سیسہ بھی ہوتی ہیں۔ ان پر نہ تو رسول ہللا صلی  

اس وجہ سے یہ زکوۃ سے نے زکوۃ عائد کی۔ ( حکمران)ہللا علیہ وٰالہ وسلم اور نہ ہی آپ کے بعد کسی 

سونے اور چاندی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سونا اور چاندی تو تمام ممالک میں  مستثنی ہیں۔ انہیں

کرنسی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی کے ذریعے مختلف اشیاء کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ یہ معاملہ دیگر 

 دھاتوں کے ساتھ تو نہیں ہے جن کی کسی خاص وقت پر قیمت تول کر متعین کی جاتی ہے۔

طرح زبرجد اور یاقوت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ان پر نہ تو رسول ہللا اسی  

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے زکوۃ عائد نہیں فرمائی اور ہمارے علم کے مطابق آپ کے بعد کسی 

تعمال نے بھی ایسا نہیں کیا۔ چونکہ یہ ایک خاص قسم کا مال ہے اور بطور کرنسی اسے اس( حکمران)

 نہیں کیا جاتا، اس لئے ان پر زکوۃ عائد نہیں کی گئی۔ 

عام علماء نے جانوروں اور نقد رقم کے ضمن میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے جو کچھ  

ہللا تعالی نے  روایت کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوۃ سال میں ایک مرتبہ ہی لی جائے گی۔

رسول ہللا صلی " ۔ہللا کا حق فصل کاٹنے کے دن ادا کرو"یعنی  (6:141االنعام )"  ُه ي  ْوم  ح ص اِدهِ آُتوا ح قَّ و   "ارشاد فرمایا 

ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سنت قائم فرمائی کہ زرعی پیداوار کی زکوۃ ہللا تعالی کے حکم کے مطابق فصل 

ت بھی قائم فرمائی کہ دفن شدہ خزانوں کٹنے کے دن لی جائے گی نہ کہ کسی اور وقت پر۔ آپ نے یہ سن

 پر بیس فیصد زکوۃ وصول کی جائے گی۔ یہ صرف اسی وقت ہو گا جب یہ خزانے دریافت ہوں۔

سفیان زہری سے، وہ سعید بن مسیب سے اور ابو سلمہ سے اور وہ ابوہریرہ رضی ہللا عنہ سے روایت 
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دفن شدہ خزانوں کی زکوۃ پانچواں حصہ : ایاکرتے ہیں کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرم

 (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مالک)ہے۔ ( یعنی بیس فیصد)

سے یہ تفصیالت معلوم نہ ہوتیں تو قرآن کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ تمام اگر سنت 

اموال پر عائد کی  بعض مخصوصیں بلکہ اموال پر زکوۃ عائد کی جائے گی۔ حقیقتاً زکوۃ تمام اموال پر نہ

 گئی ہے۔

 حج

ہللا تعالی نے اس شخص پر حج فرض کیا ہے جو اس کی راہ پائے۔ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے 

سے مراد زاد راہ اور سواری ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے " راہ پانے"روایت کیا گیا ہے کہ 

جیسے حج کے اوقات، تلبیہ کا طریقہ، کرنے کے اور بچنے : احت فرمائیحج سے متعلق امور کی وض

حج کے احکام جیسے حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے جائیں اور خوشبو استعمال نہ کی جائے، 

 کے اعمال جیسے عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام، رمی، سر منڈوانا اور طواف کرنا اور دیگر احکام۔ 

خص ہللا کی کتاب کے ساتھ ساتھ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت سے واقف ہو اگر کوئی ش 

۔ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم (وہ دین کے احکام سے بے خبر رہ جائے گا)تو جیسا کہ میں نے بیان کیا 

ی وضاحت فرمائی، نے ہللا تعالی کے احکام پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا۔ ان احکام میں حالل و حرام ک

اوقات بتائے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر رسول ہللا صلی ہللا علیہ ( احکام پر عمل کرنے کے)

وٰالہ وسلم  کی سنت ہللا کی کتاب کے ساتھ تعلق میں اس مقام پر چند مرتبہ بھی موجود ہے تو یہ ہمیشہ اسی 

 مقام پر موجود رہے گی۔

خالف نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی معاملے میں کتاب ہللا میں کوئی حکم سنت کبھی بھی کتاب ہللا کے  

موجود نہ بھی ہو، سنت پر عمل کرنا اس وقت بھی الزم ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم پر ہللا 

اور اس کے رسول کی اطاعت کو الزم کیا گیا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہللا نے اپنی مخلوق میں 

یغمبر کے کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا ہے۔ ہر شخص کا قول و فعل کتاب ہللا اور پھر سنت سوائے اپنے پ

رسول ہللا کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی عالم کی رائے اگر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم 

ضروری  کے ارشاد کے خالف ہے، تو یہ جانتے ہی کہ یہ رائے سنت کے خالف ہے، ہر شخص پر یہ

ہے کہ وہ اس رائے کو چھوڑ کر نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں 

 اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔( آخرت میں)کرے گا تو 

 امام شافعی کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسالف کسی شخص کو بھی، خواہ وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ: نوٹ

ہو، وہ مقام دینے کو تیار نہ تھے جو صرف اور صرف رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی کسی 

بات سے اختالف رائے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یہ مقام صرف اسی وجہ سے حاصل ہے کہ آپ ہللا تعالی کا پیغام پہنچانے 

ولی ہللا کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ سب اہل علم کی آراء کا قرآن و سنت کی آپ کے بعد کسی بھی عالم، پیر یا والے ہیں۔ 

 روشنی میں جائزہ لیا جائے گا اور جو رائے بھی قرآن و سنت کے خالف ہو گی، اسے بال ججھک رد کر دیا جائے گا۔

الزم کیا ہے  اسی طرح ہللا تعالی نے اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی اطاعت کو اپنے بندوں پر 

اور اس نے اپنی وحی، اپنے دین اور دین پر عمل کرنے والوں میں آپ کے اس مقام کو اچھی طرح واضح 

 کر دیا ہے۔

 کی مدت عدت

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

 ۔ و ع ْشرًاو الَِّذين  يُ ت  و ف َّْون  ِمْنُكْم و ي ذ ُرون  أ ْزو اًجا ي  ت  ر بَّْصن  بِأ نُفِسِهنَّ أ ْرب  ع ة  أ ْشُهٍر 
( دوسری شادی سے)تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 

 (2:234البقرہ ) ۔چار ماہ دس دن تک روکے رکھیں
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ث ُة أ ْشُهٍر و الالَّ  تُ ُهنَّ ث ال  ِئي ي ِئْسن  ِمْن اْلم ِحيِض ِمْن ِنس اِئُكْم ِإْن اْرت  ْبُتْم ف ِعدَّ ُلُهنَّ أ ْن و الالَّ ُت اأْل َْح اِل أ ج  ْضن ، و أُْوال  ِئي َل ْ َيِ 
 ۔ ي ض ْعن  َح ْل ُهنَّ 

کے معاملے میں تمہیں اگر کوئی شک ہو تو ( کی عدت)تمہاری جن خواتین کا حیض آنا بند ہو چکا ہو، ان 

ع نہیں ہوا۔ اور ان کی عدت تین ماہ ہے۔ یہی حکم ان خواتین کے بارے میں ہے جنہیں ابھی حیض آنا شرو

 (65:4طالق ) ۔حاملہ خواتین کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کے ہاں بچے کی والدت ہو جائے

بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ہللا تعالی نے بیوہ خاتون کی عدت چار ماہ دس دن مقرر کی ہے اور یہ 

م کی طرح اسے بھی بھی بیان فرما دیا ہے کہ حاملہ خاتون کی عدت وضع حمل تک ہے۔ دوسرے احکا

 جمع کیا جائے تو خاتون پر الزم ہے کہ وہ ان دونوں احکام پر عمل پیرا ہو۔ 

سبیعہ بنت حارث رضی ہللا عنہا، جن کے ہاں ان کے شوہر کی ( یہ رائے درست نہیں ہے کیونکہ) 

: ے فرمایاسلم نوفات کے چند دن بعد بچے کی والدت ہو گئی تھی، سے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ و

خواہ وفات کا معاملہ ہو یا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے  "(بخاری، مسلم) ۔تمہارے لئے دوسری شادی کرنا جائز ہے"

طالق کا، متعین مدت تک عدت پوری کرنا اسی خاتون کے لئے ضروری ہے جو حاملہ نہ ہو۔ اگر کوئی 

کیونکہ اس کی عدت وضع حمل )تا ہے حکم ساقط ہو جایہ اس کے لئے متعین مدت کا خاتون حاملہ ہو تو 

  ۔(ہی ہے خواہ وہ اس مدت سے کم ہو یا زیادہ

 وہ خواتین جن سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

ُتُكْم و ب  ن اُت اأْل ِخ و ب    اُتُكْم و ب  ن اُتُكْم و أ خ و اُتُكْم و ع مَّاُتُكْم و خ اال  ِت ُحرِّم ْت ع ل ْيُكْم أُمَّه  اُتُكْم الالَّ ن اُت اأْلُْخِت و أُمَّه 
ِت ِف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنس   ْلُتْم هِبِنَّ،ف ِإْن أ ْرض ْعن ُكْم و أ خ و اُتُكْم ِمْن الرَّض اع ِة و أُمَّه اُت ِنس اِئُكْم و ر ب ائُِبُكْم الالَّ ِت د خ  اِئُكْم الالَّ

ْلُتْم هِبِنَّ ف ال  ُجن   ِبُكْم و أ ْن َت ْم ُعوا ب  نْي  اأْلُْخت  نْيِ ِإالَّ م ا ق ْد َلْ  ت ُكونُوا د خ  ئُِل أ بْ ن اِئُكْم الَِّذين  ِمْن أ ْصال  اح  ع ل ْيُكْم،و ح ال 
،ِإنَّ اللَّه  ك ان  غ ُفورًا ر ِحيًما ل ْيُكْم،و ُأِحلَّ ل ُكْم م ا و اْلُمْحص ن اُت ِمْن النِّس اِء ِإالَّ م ا م ل ك ْت أ مْي اُنُكْم،ِكت اب  اللَِّه ع    ۔س ل   

ُهنَّ ُأُجور ُهنَّ ف رِيض ًة، و ال  ُجن اح  و ر اء  ذ ِلُكْم أ ْن ت  ْبت  ُووا بِأ ْمو اِلُكْم ُُمِْصِنني  غ ي ْر  ُمس اِفِحني ، ف م ا اْست ْمت  ْعُتْم بِِه ِمن ُْهنَّ ف آُتو 
 ۔يض ِة ِإنَّ اللَّه  ك ان  ع ِليًما ح ِكيًماع ل ْيُكْم ِفيم ا ت  ر اض ْيُتْم بِِه ِمْن ب  ْعِد اْلف رِ 

تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خاالئیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی حرام کی گئی ہیں 

 ۔تمہاری گود میں پرورش پانے والی تمہاری سوتیلی بیٹیاں اور مائیں، رضاعی بہنیں، بیویوں کی مائیں،

سے خلوت کر لی ہے تو سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہاں  اگر تم نے اپنی بیویوں

 اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر کوئی حرج نہیں۔ 

جمع  (نکاح میں)اور دو بہنوں کو ایک ساتھ ( سے نکاح کرنا)ں وبیٹوں کی بیوی( صلبی)تمہارے سگے 

دوسروں نکہ ہللا بخشنے واال مہربان ہے۔ کرنا بھی حرام ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا کیو

یہ  کنیز بن کر تمہارے پاس آئیں۔کے ساتھ بیاہی ہوئی خواتین بھی تم پر حرام ہیں سوائے اس کے کہ جو 

 ہللا کا قانون ہے جس کی پابندی کرنا تمہارے لئے الزم ہے۔

بشرطیکہ تم ان پر  ہے تمہارے لئے حالل( ے نکاح کرناان س)اس کے عالوہ جتنی اور خواتین بھی ہیں 

اپنے مال خرچ کرو، انہیں حصار نکاح میں محفوظ کرو نہ کہ ( حق مہر کی ادائیگی اور کفالت کر کے)

اس کے بعد جو ازدواجی زندگی کا لطف تم اٹھاؤ، اس کے بدلے انہیں مہر آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ 

آپس کی آزادانہ رضا مندی سے کوئی سودا  بطور فرض ادا کرو البتہ مہر کا معاہدہ ہو جانے کے بعد اگر

جاننے واال اور ( تمہارے ارادوں کو)تمہارے درمیان ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ بے شک ہللا 

 (24-4:23النساء )حکمت واال ہے۔ 

اس آیت میں دو معنی ہونے کے احتمال ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہللا تعالی نے جس خاتون کو 

جس کے بارے میں ہللا تعالی نے کچھ حرام ہے۔ ( ہمیشہ کے لئے)لئے حرام قرار دے دیا ہے وہ مرد کے 

ان سے نکاح )اس کے عالوہ جتنی اور خواتین بھی ہیں  "ارشاد نہیں فرمایا وہ اس حکم کی بنیاد پر حالل ہے کہ 
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 ۔ یہ آیت کا ظاہری مفہوم ہے۔"تمہارے لئے حالل ہے( کرنا

لط فہمی ہو سکتی ہے کہ بیوی کی بہن سے نکاح بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہے اس سے بظاہر یہ غ) 

آیت سے یہ واضح ہے کہ دو بہنوں سے نکاح کی حرمت اپنی ماں سے نکاح کر لینے کی حرمت  (حاالنکہ

جس چیز کو ہللا تعالی نے حالل قرار دیا، وہ حالل ہے اور جس چیز کو حرام قرار دیا، کی طرح نہیں ہے۔ 

م ہی ہے۔ اس نے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، وہی منع وہ حرا

ان سے علیحدہ علیحدہ سے منع کیا گیا ہے۔ اپنی اصل میں " جمع کرنے"ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ انہیں 

کاح کر ن( یعنی ایک بہن کے فوت ہونے کے بعد یا اسے طالق دے دینے کے بعد دوسری سے)وقت میں 

ماں، بیٹی، پھوپھی اور خالہ کے بارے میں نہیں ہے۔ ان سے نکاح کرنا سگی یہ معاملہ لینا حالل ہی ہے۔ 

 ہر حال میں حرام ہے۔

 تمہارے لئے حالل ہے( ان سے نکاح کرنا)اس کے عالوہ جتنی اور خواتین بھی ہیں "ہللا تعالی کے اس ارشاد میں  

اپنی اصل یا رضاعی رشتے میں حرام کی گئی خواتین کے دوسری  میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ سوائے" 

 خواتین سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا صرف رشتہ نکاح کے بعد ہی ممکن ہے۔

 کی ممنوع اشیاپینے  کھانے

 :فرمایاارشاد  نے اپنے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سےہللا تعالی 

م  ِخنزِيٍر،ف ِإنَُّه رِْجٌس  ال  أ ِجُد ِِف م ا أُوِحي  ِإِل َّ   : ُقلْ   ْْ أ ْو ُُم رًَّما ع ل ى ط اِعٍم ي ْطع ُمُه ِإالَّ أ ْن ي ُكون  م ْيت ًة أ ْو د ًما م ْسُفوًحا أ ْو 
 ۔ِفْسًقا أُِهلَّ ِلو رْيِ اللَِّه ِبهِ 

ں ایسی چیز نہی( کے قابلکھانے )میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں میں کوئی : آپ کہیے!( اے نبی)

کسی کھانے والے پر حرام ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا پاتا جو 

نافرمانی ہو کہ اس نے اسے ہللا کے عالوہ کسی اور ( ذبح کرنے والے کی)گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا 

 (6:240االنعام ) کے لئے ذبح کر لیا ہو۔

کوئی ل ہیں۔ ایک تو یہ کہ سوائے اس کے جو ہللا تعالی نے حرام کیا ہو، اس آیت میں دو معنی ہونے احتما

ہمیشہ کے لئے حرام نہیں ہے۔ یہ ایسے معانی ہیں جن کی کوئی بھی مخاطب شخص سمجھ بیٹھے اور چیز 

اسی معنی کو سب گا کہ سوائے ہللا تعالی کی طرف سے متعین حرام کردہ اشیاء کے باقی سب حالل ہیں۔ 

واضح اور وسیع کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس آیت کے دوسرے معنی کو مراد لیا جائے تو اہل سے زیادہ 

علم کو وہی معنی قبول کرنے پڑیں گے جو نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سنت میں بیان فرمائے کہ ہللا 

 تعالی کی مراد یہی ہو سکتی ہے۔

یا صورتحال کے  ، گروہکسی خاص شخص) ہللا کی کتاب اور سنت کے کسی حکم کو اس وقت تک 

قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک ان دونوں یا کسی ایک میں اس کی کوئی واضح دلیل  مخصوص( ساتھ

قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ آیت میں اس بات کا  مخصوصموجود نہ ہو۔ اس وقت تک کسی حکم کو 

آیت میں یہ احتمال نہ ہو، اس کے بارے میں یہ جس  مراد ہو سکتا ہے۔ مخصوصاحتمال نہ ہو کہ اس سے 

 مخصوص ہے۔( کسی خاص شخص، گروہ یا صورتحال کے ساتھ)اس کا حکم نہیں کہا جا سکتا کہ 

کھانے کے )میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں میں کوئی : آپ کہیے!( اے نبی)"ہللا تعالی کے اس ارشاد کہ  

شاید رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ میں احتمال تھا کہ " والے پر حرام ہو ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے ( قابل

کھانے کی سب وسلم سے کسی خاص چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی تھا کہ 

۔ سنت سے اخذ کرتے ہوئے یہی معنی (سوائے ان کے جو حرام کر دی گئی ہیں)ہی چیزیں حالل ہیں 

 ہ پہلے واال۔ درست ہے نہ ک

سفیان نے ابن شھاب سے، انہوں نے ابو ادریس الخوالنی سے اور انہوں نے ابو ثعلبہ رضی ہللا عنہ سے 

روایت کی کہ نبی صلی ہللا علیہ والہ وسلم نے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں کا گوشت کھانے 

 (، احمدبخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ)سے منع فرمایا۔ 
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مالک نے اسماعیل بن ابو حکیم سے، انہوں نے عبیدہ بن سفیان سے الحضرمی سے اور انہوں نے 

دانتوں سے : " نے ارشاد فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلابوہریرہ رضی ہللا عنہ سے روایت کی کہ نبی 

 (مسلم، نسائی، ابن ماجہ، مالک" )شکار کرنے والے درندوں کا کھانا حرام ہے۔

ہللا تعالی نے انسان کو خبیث اور طیب اشیاء کا شعور دیا ہے۔ انسانوں کی غالب اکثریت اپنی فطرت کی بنیاد پر یہ : نوٹ

جانتی ہے کہ کون سی چیز کھانے کی ہے اور کون سی نہیں۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اسی فطرت کو بیان 

انا جائز نہیں کیونکہ یہ خبیث چیز ہے۔ یہ بیان فطرت اتنا واضح ہے کہ غیر کرتے ہوئے فرمایا کہ درندوں کا گوشت کھ

 مسلموں کی غالب اکثریت بھی شیر چیتے یا عقاب وغیرہ کا گوشت نہیں کھاتی۔

 حالت عدت میں ممنوعہ احکامبیوہ خاتون کے لئے 

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

ُرون    يم ا أ ْزو اًجا ي  ت  ر بَّْصن  بِأ نُفِسِهنَّ أ ْرب  ع ة  أ ْشُهٍر و ع ْشرًا ف ِإذ ا ب  ل ْون  أ ج ل ُهنَّ ف ال  ُجن اح  ع ل ْيُكْم فِ و الَِّذين  يُ ت  و ف َّْون  ِمْنُكْم و ي ذ 
ِبرٌي   ۔ف  ع ْلن  ِف أ نُفِسِهنَّ بِاْلم ْعُروِف،و اللَُّه ِب ا ت  ْعم ُلون  خ 

( دوسری شادی سے)زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو  تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں

تو اگر وہ معروف طریقے سے اپنے پھر جب یہ مدت پوری ہو جائے  ۔چار ماہ دس دن تک روکے رکھیں

متعلق کوئی فیصلہ کر لیں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو ہللا تو اس سے 

 (2:234البقرہ ) باخبر ہی ہے۔ 

عالی نے یہاں بیوہ خاتون کی عدت کو بیان کر دیا ہے۔ عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ دستور ہللا ت

کے مطابق اپنے متعلق جو فیصلہ بھی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں عدت کے دوران کسی اور 

آتا ہے کہ بیوہ  آیت کے ظاہری مفہوم سے تو یہی سمجھ میںکام کے ممنوع ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ 

 خاتون عدت کے دوران دوسری شادی کرنے سے اجتناب کرے اور اپنے شوہر کے گھر ہی میں رہے۔ 

بلکہ اس مدت اس حکم میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ خاتون نہ صرف دوسری شادی سے اجتناب کرے  

سا کہ بناؤ کے دوران دوسرے ایسے کاموں سے بھی پرہیز کرے جو پہلے اس کے لئے جائز تھے جی

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سنت قائم فرمائی کہ بیوہ خاتون سنگھار کرنا، خوشبو لگانا وغیرہ۔ 

خاتون کے لئے خوشبو وغیرہ سے اجتناب کا حکم وغیرہ سے بھی پرہیز کرے۔ خوشبو عدت کے دوران 

ے رکنا اور شوہر کے گھر ہی ایسا حکم ہے جو سنت کے ذریعے اس پر الزم ہوا جبکہ دوسری شادی س

 میں رہنے کا حکم کتاب ہللا اور پھر سنت دونوں سے معلوم ہوا۔

اس معاملے میں سنت نے ہللا تعالی کے حکم کی وضاحت کر دی ہے کہ خاتون کس طرح سے خود کو  

 روکے رکھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز، زکوۃ اور حج کے معاملے میں سنت نے ہللا کے احکام کی

وضاحت کی ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ایسے معامالت میں بھی سنت قائم فرمائی جس 

 میں ہللا تعالی کا حکم موجود نہ تھا۔
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 سنت: سومحصہ 
یہ حصہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے ثابت شدہ سنت اور حدیث سے متعلق اصولوں پر مشتمل 

 :فعی نے یہ اصول بیان کیے ہیںہے۔ اس حصے میں امام شا

  ہللا کے دین کا معیار رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول کی حیثیت سے جو

 احکام آپ نے دیے انہیں قبول کرنا ہر مسلمان کے لئے الزم ہے۔

 رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا، ان سے رکنا ضروری ہے۔  

  آپ نے بعض ایسی چیزوں سے منع فرمایا جو ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اور بسا اوقات بعض

ابدی حرام کاموں سے اجتناب کاموں سے آپ نے کسی مخصوص صورت حال ہی میں منع فرمایا۔ 

کرنا ہمیشہ ضروری ہے لیکن مخصوص حاالت کی ممانعتوں سے رکنا صرف انہی مخصوص 

لی قسم کی مثال چوری یا شراب ہے۔ دوسری قسم کی مثال روزے پہ حاالت ہی میں ضروری ہے۔

 کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا ہے۔

  احادیث کی روایت میں بسا اوقات کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کے باعث روایتوں میں تضاد

ھی ایک نظر آتا ہے۔ کبھی یہ تضاد محض راویوں کی غلط فہمی کے باعث پیدا ہوتا ہے اور کب

 حدیث دوسری سے منسوخ ہوا کرتی ہے۔ 

  حدیث کبھی بھی قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ حدیث صرف اور صرف قرآن کی وضاحت

 کرتی ہے۔

  بعض اوقات روایتوں میں ایک بات جزوی طور پر بیان کی گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بظاہر

لق تمام روایتوں کو اکٹھا کیا جائے احادیث میں اختالف محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس موضوع سے متع

 تو پھر پوری بات درست طور سمجھ میں آ جاتی ہے۔

  ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق کسی ( عام)کا حکم عمومی نوعیت کا احادیث احادیث میں بھی کچھ

 ہوا کرتا ہے۔ اس بات کا تعین بہت ضروری ہے۔( خاص)مخصوص صورت حال سے 

 سوخ ہو تو ہم اس حکم کو قبول کر لیں گے جو بعد میں دیا اگر ایک حدیث دوسری حدیث سے من

 گیا ہو۔

  اگر دو احادیث ایک دوسرے کے متضاد پائی جائیں، ان میں سے کسی ایک کو ناسخ اور دوسری

پھر ایک حدیث کو  کو منسوخ قرار بھی نہ دیا جا سکے اور اس تضاد کو رفع کرنا ممکن نہ ہو تو

کو قبول کیا جائے گا۔ اس ترجیح کے لئے قرآن، دیگر احادیث یث زیادہ مستند حدچھوڑ کر دوسری 

 :  اس کی تفصیل کچھ یوں ہے اور عقل عامہ کو بنیاد بنایا جائے گا۔

  سب سے پہلے دونوں احادیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا اور جو حدیث بھی کتاب ہللا

 جائے گا۔ کے زیادہ موافق ہو گی اسے ترجیح دیتے ہوئے اسے اختیار کر لیا

 اور اپنے علم اور  ںیجانے پہچانے ہ ادہیز یجسے کے راو یہو گ یوہ تیروا حیقابل ترج

  ں؛یہ افتہیشہرت  ادہیز ںیکو محفوظ کرنے کے معاملے م ثیاحاد

 ۔ یہو گ یذرائع سے ہم تک پہنچ ادہیز ایبجائے دو  یک کیجو ا یہو گ حیقابل ترج ثیوہ حد

نسبت بہتر انداز  یلوگ کم ک ادہیوظ کرنے کا اہتمام زکو محف ثیوجہ ہے کہ احاد یاس ک
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 ں؛یکر سکتے ہ ںیم

 بیقر ادہیز یمجموع تیثیسے بح یجو کتاب ہللا کے عام معان یہو گ حیقابل ترج ثیوہ حد 

  ۔یہو گ بیقر ادہیسنتوں کے ز یدوسر یوٰالہ وسلم ک ہیہللا عل یپھر رسول ہللا صل ای یہو گ

 ہے؛ یپہچان یجان ادہیز ںیجو اہل علم م یہو گ حیقابل ترج ثیوہ حد 

 ؛یہو گ بیقر ادہیکے ز( اور عقل) اسیجو ق یہو گ حیقابل ترج ثیوہ حد 

 یعمل کرت تیاکثر یہللا عنہم ک یجس پر صحابہ کرام رضی ہو گ حیقابل ترج ثیوہ حد 

  ۔یہوگ

 نہ سمجھنے  بسا اوقات احادیث میں کوئی حقیقی تضاد نہیں ہوتا۔ یہ محض بات کو صحیح طور پر

کے باعث محسوس ہوتا ہے۔ احادیث کا مطالعہ اگر دقت نظر سے کیا جائے تو یہ تضاد دور ہو 

 جاتا ہے۔

  بعض اوقات ایک حدیث میں ایک حکم دیا گیا ہوتا ہے لیکن دوسری حدیث سے یہ واضح ہو جاتا

عے کے دن اس کی مثال جم نہیں ہے بلکہ ایک افضل عمل ہے۔" الزمی یا واجب"ہے کہ یہ حکم 

 غسل کرنا ہے۔

  احادیث کو ان کے ظاہری اور عمومی مفہوم میں قبول کیا جائے گا۔ اگر کوئی دلیل موجود ہو جس

سے یہ معلوم ہو کہ اس حدیث میں مجازی مفہوم مراد ہے یا پھر یہ حکم کسی مخصوص 

 صورتحال کے لئے ہے تب اس حدیث کو مجازی یا خاص مفہوم میں قبول کیا جائے گا۔

 کرنے  دایمطابقت پ ںیتو ان م ںیمل جائ ثیاحاد یسیدو ا یکوئ ںیالزم ہے کہ اگر انہ ہیھل علم پر ا

(Reconciliation )ںیمل جائے، نہ کہ انہ ادیبن یکوئ یاس مطابقت ک ںیاگر انہ ں،یکوشش کر یک 

 کا امکان موجود ہو۔  قیتطب یجبکہ ان ک ںیمتضاد قرار دے د( یفوراً ہ)

 موجود ہو  ادیبن یکوئ یکرنے ک سایا ایدوسرے کے مطابق کرنا ممکن ہو  کیا کو ثیاگر ان احاد

درست  نایکو متضاد قرار د ثیمضبوط نہ ہو تو ان احاد ادہینسبت ز یک یدوسر ثیحد کیاور ا

 ںینہ ہو اور ان م یدوسرے سے ہم آہنگ کرنا ممکن ہ کیا ںیجنہ ںیہ یوہ ہوت اتی۔ متضاد رواںینہ

 پڑے۔ نایکر د رککو ت کیالزماً ا

 وٰالہ  ہیہللا عل یصل یکرے کہ وہ نب تیکو روا ثیشخص سے اس طرح حد کیا یشخص کس کیا

تو یہ خبر واحد کہالتی ہے۔ خبر واحد کو قبول کرنا تک جا پہنچے یا آپ کے کسی صحابی وسلم 

 ضروری ہے اگر اس میں یہ شرائط پائی جائیں۔

 قابل اعتماد شخص ہو۔ ںیکے معاملے م نیاپنے د حدیث کو بیان کرنے واال راوی  

 ہو۔ یسچے انسان ک کیشہرت ا یاس ک ںیکو منتقل کرنے م ثیحد 

 عقل رکھتا ہو۔ یکر رہا ہو، اسے سمجھنے ک انیوہ ب ثیجو حد 

 ہو، اس سے واقف ہو۔ یہو جات یلیجو تبد یک یمعان ںیم جےیکے نت یگیادائ یالفاظ ک 

 استطاعت رکھتا ہو نہ کہ  یکرنے ک انیآگے ب ںیم یکو سنے، انہ ثیوہ حد ںیجن الفاظ م

کا صرف مفہوم  ثیہے کہ جب حد ہیوجہ  یکر دے۔ اس ک انیب ںیجو سنے اپنے الفاظ م

کا محض  ثیحد)ہو گا کہ  ںیعلم نہ ہیکرنے والے شخص کو  انیجائے گا اور ب ایک انیب

ممکن ہے کہ وہ  یھب ہیتو  ںیکرتے ہ ایہو جا لیطرح تبد کس یمعن( کرنے سے انیمفہوم ب

جائے گا تو  ایکو لفظ بہ لفظ منتقل ک ثیکر دے۔ اگر حد لیتبد ںیحالل حکم کو حرام م یکس

 رہے گا۔ ںیخطرہ نہ یکا کوئ یلیتبد ںیاس م
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 ہے کہ وہ  یضرور یبھ ہیکے سہارے منتقل کر رہا ہے تو  ادداشتی یکو اپن ثیاگر وہ حد

 کمزور نہ ہو۔ ادداشتی یاس ک یعنیکرنے واال ہو  ادیطرح  یکو اچھ ثیحد

 ہے کہ اس  یضرور یبھ ہی ںیکو لکھ کر منتقل کر رہا ہو تو اس صورت م ثیاگر وہ حد

 رکھنے واال ہو۔ ادینے جو کچھ لکھا ہو وہ خود اسے 

 کردہ  انیب یمحفوظ کر رہے ہوں تو اس شخص ک یکو دوسرے حفاظ بھ ثیاگر اس حد

 ہے۔ یوافق ہونا ضرورکے م ثیکردہ حد انیب یان افراد ک ثیحد

  کو  ثینے حد ںیکہہ دے کہ م ہیہے کہ وہ  ہی سیہو۔ تدل یکے الزام سے بر" سیتدل"راوی

ہو اور اس نے اس سے  یاس شخص سے مالقات نہ ہوئ یفالں سے سنا ہے جبکہ اس ک

تدلیس ایک دھوکا ہے۔ تدلیس کرنے والے کی روایت کو قبول  کو اس سے سنا نہ ہو۔ ثیحد

 ئے گا۔نہ کیا جا

 بات منسوب کر دے جو کہ قابل اعتماد  یسیوٰالہ وسلم سے ا ہیہللا عل یصل ینب راوی

 کے خالف ہو۔ ثیکردہ حد انیب یک وںیراو

 ہے  یجانا ضرور یپائ یبھ ںیم وںیسے اوپر والے راو یاس راو اتیتمام خصوص یہی

آپ  ایٰالہ وسلم و ہیہللا عل یصل ینب ثیتک کہ حد ہاںیکر رہا ہے  تیشخص روا ہیجن سے 

 یک وںیکا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ چونکہ راو تیتک پہنچ جائے جہاں روا یصحاب یکے کس

 انیب اوپرکر رہا ہے اس وجہ سے  شیکو پ ثیہر شخص اس حد ودموج ںیم ریاس زنج

 ہے۔ یموجود ہونا ضرور ںیسے ہر شخص م ںیکردہ صفات کا ان م

 ات کے بارے میں متعصب ہے اور اس کے حق راوی تعصب کا شکار نہ ہو۔ اگر وہ کسی ب

یا مخالفت میں حدیث پیش کر رہا ہے تو اس کی حدیث قبول کرنے میں احتیاط کی جائے 

 گی۔

  راوی اگر کسی ایسے معاملے میں حدیث پیش کر رہا ہے جسے سمجھنے کی اس میں

 اہلیت نہیں ہے تو اس کی حدیث کو قبول کرنے میں بھی احتیاط کی جائے گی۔

 وی حدیث بیان کرنے میں کثرت سے غلطیاں کرنے واال نہ ہو۔را 

  ان شرائط پر پورا اترتی ہے تو اسے قبول کیا ( خبر واحد)اگر ایک راوی کی بیان کردہ حدیث

 جائے گا اور یہ ہر اس شخص کے لئے حجت ہو گی جس تک یہ حدیث پہنچی ہے۔

 و حدیث کے خالف قبول نہ کیا جائے کوئی شخص کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، اس کی رائے ک

گا۔ اگر کوئی شخص حدیث کے خالف عمل کر رہا ہو اور اس تک وہ حدیث پہنچ جائے تو اس پر 

 الزم ہے کہ وہ اپنا عمل ترک کر کے حدیث پر عمل کرے۔

  اگر کوئی حدیث ایک سے زائد راویوں کے توسط سے پہنچی ہو تو اس کا ثبوت مزید مضبوط ہو

 حدیث کے دیگر پہلوؤں کی وضاحت بھی ہو جایا کرتی ہے۔اور  جاتا ہے

  کو ترک کرنا درست نہیں ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں جائز ہے کردہ احکام  اخذسے حدیث

اگر حدیث بیان کرنے واال کوئی راوی ناقابل اعتماد ہو، یا حدیث میں کوئی ایسی بات ہو جو 

 یک سے زیادہ توجیہات ممکن ہوں۔حدیث کی ادوسری صحیح احادیث کے خالف ہو یا پھر 

  منقطع حدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کا سلسلہ روایت رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم تک

مال ہوا نہ ہو بلکہ اس میں سے ایک یا کئی راویوں کے نام نامعلوم ہوں۔ منقطع حدیث کو عام طور 

 :ا جا سکتا ہےپر قبول نہیں کیا جاتا۔ اسے ان صورتوں میں قبول کی

 دوسرے  ثیاور حد کیا یک یمعن یجائے گا۔ اگر اس ایذرائع پر غور ک گریکے د ثیحد
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سند  یہے اور اس ک یک تینے روا وںیکو محفوظ رکھنے والے راو ثیحد ںیسلسلہ سند م

کے  ثیہے تو اس سے اس منقطع حد یوٰالہ وسلم تک پہنچ رہ ہیہللا عل یرسول ہللا صل

 ہے۔ حیقابل قبول اور صح یبھ ثیحد ہیم ہو جائے گا کہ معلو یبھ ںیم بارے

 ایک تیوار یشخص نے بھ سےیدوسرے ا یکو کس ثیجائے گا کہ اس منقطع حد کھاید ہی 

بات ہو  یسی۔ اگر اںیہ یقابل قبول ہوت کیعام طور پر اہل علم کے نزد ثیاحاد یہے جس ک

 قےیکئے گئے طر انیب ںیم پہلے نکتے ہیجائے گا اگرچہ  ایکو قبول کر ل ثیتو اس حد

 ۔یہو گ ینسبت کمزور درجے ک یک ثیسے ثابت شدہ حد

 یوٰالہ وسلم کے کس ہیہللا عل یجائے گا کہ رسول ہللا صل کھاید ہینہ ہو تو  یبھ سایاگر ا 

ہللا  یبات کے مطابق ہے۔ اگر وہ قول رسول ہللا صل یگئ یک ںیم ثیکا قول اس حد یصحاب

کہا جا سکتا ہے کہ  ہیکے مطابق ہے تو اس سے  ثیب اس حدوٰالہ وسلم سے منسو ہیعل

 درست ہے۔ ںیاصل م یاپن کنیہے ل تیروا نقطعم کیا ہیاگرچہ 

 وٰالہ وسلم  سے منسوب اس  ہیہللا عل یعام طور پر حضور صل تیاکثر یاگر اھل علم ک

املہ مع یہی یتو اس کا بھ ںیہ تےید یسے ملتے جلتے مفہوم کے مطابق فتو تیمنقطع روا

 ہے۔

 کرنے والے  تیجائے گا اگر اس کے روا ایپر اعتبار ک ثیاس منقطع حد ںیان صورتوں م

ہو۔ اس  ایگ ایاعتراض ک یکرنے پر کوئ تیان سے روا یحضرات گمنام نہ ہوں اور نہ ہ

 جا سکتا ہے۔ ایکے درست ہونے پر اعتماد ک تیروا یان ک ںیصورت م

  کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے خالف مسلمانوں کا رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم

اجماع ہو گیا ہو۔ ایک حدیث کے بارے میں اہل علم میں یہ اختالف ہو سکتا ہے کہ وہ مستند حدیث 

 ہے یا نہیں۔
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رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے احکامات : 7باب 

 کی حجیت قبول کرنے کی ذمہ داری
ل صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو اپنا دین، احکامات اور کتاب پہنچانے کے لئے مبعوث ہللا تعالی نے اپنے رسو

فرمایا۔ اس نے آپ کی حیثیت کو واضح کر دیا کہ آپ اس کے دین کا معیار ہیں۔ ہللا تعالی نے آپ کی 

ر اطاعت کو فرض قرار دیا اور آپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔آپ کی فضیلت کو اس طرح سے واضح ک

 دیا کہ ہللا پر ایمان النے کے ساتھ ساتھ رسول پر ایمان النا بھی ضروری قرار دیا۔

رًا ل ُكمْ   : ف آِمُنوا بِاللَِّه و ُرُسِلِه و ال  ت  ُقوُلوا ي ْ ث ٌة انت  ُهوا خ   ۔ ِإمنَّ ا اللَُّه إِل ٌه و اِحٌد ُسْبح ان ُه أ ْن ي ُكون  ل ُه و ل دٌ   . ث ال 
باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر " خدا تین ہیں"اس کے رسول پر اور یہ نہ کہو کہ  ایمان الؤ ہللا اور

 (4:171النساء ) ہے۔ ہللا تو بس ایک ہی خدا ہے۔ وہ باالتر ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔

اِمٍع َلْ  ي ْذه ُبوا ح َّتَّ ي ْست ْأِذنُوهُ ِإمنَّ ا اْلُمْؤِمُنون  الَِّذين  آم ُنوا بِاللَِّه و ر ُسولِِه و ِإذ ا ك انُوا م ع ُه ع ل    ۔ ى أ ْمٍر ج 
مومن تو اصل میں وہی ہیں جو ہللا اور اس کے رسول کو دل سے مانیں اور جب وہ کسی اجتماعی کام 

 (24:62النور ) کے سلسلے میں رسول کے ساتھ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔

ان کامل، جس کے سوا کسی اور چیز کی پیروی نہیں ہو سکتی، اس اس طریقے سے ہللا تعالی نے یہ ایم

ایمان کو قرار دیا جو ہللا اور اس کے رسول دونوں پر الیا جائے۔ اگر کوئی شخص ہللا پر ایمان تو لے آئے 

لیکن اس کے رسول کو نہ مانے تو اس کے ایمان کو اس وقت تک مکمل قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک 

ر اس کے رسول دونوں پر ایمان نہ الئے۔ اپنی حدیث میں اسی چیز کا امتحان رسول ہللا صلی کہ وہ ہللا او

 ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے لیا۔

نے ہالل بن اسامہ سے اور انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے عمر بن الحکم سے مالک بن انس 

کے پاس ایک لونڈی کو لے کر گیا۔ میں  ہ وسلموٰال ہیہللا عل یصلمیں رسول ہللا : روایت کی۔ وہ کہتے ہیں

" مجھ پر الزم ہے کہ میں ایک غالم آزاد کرو۔ کیا میں اسے آزاد کر دوں؟! یا رسول ہللا"نے عرض کی، 

آپ نے " آسمان پر۔"وہ بولی، " ہللا کہاں ہے؟"نے اس سے پوچھا،  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

موطا، " )اسے آزاد کر دو۔"آپ نے فرمایا، " آپ اس کے رسول ہیں۔"، بولی"  میں کون ہوں؟"پوچھا، 

 (مسند احمد، نسائی

اس روایت میں راوی کا درست نام معاویہ بن الحکم ہے۔ میرا گمان ہے کہ جیسا کہ دوسرے راویوں کی 

 روایتوں سے پتہ چلتا ہے، شاید مالک ان کا نام درست طور پر یاد نہیں رکھ سکے۔

نے لوگوں پر اپنی وحی اور اپنے رسول کی سنت کی پیروی الزم کی ہے۔ جیسا کہ اس کا ہللا تعالی  

 :ارشاد ہے

ِْْْكم ة ، و يُ ز كِّ  ، و يُ ع لُِّمُهْم اْلِكت اب  و ا ُهْم ي  ت ُْلو ع ل ْيِهْم آي اِتك  ْْ ِكيمُ   . يِهمْ ر ب َّن ا و ابْ ع ْث ِفيِهْم ر ُسواًل ِمن ْ  ۔إِنَّك  أ ْنت  اْلع زِيُز ا

ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھانا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں ! اے رب

ان کی شخصیت کو پاک کرے۔ تو بڑا ہی مقتدر اور ( اس کے ذریعے)کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور 

 (2:129البقرہ ) حکمت واال ہے۔

ِْْْكم ة ، و يُ ع لُِّمُكْم م ا َلْ  ت ُكونُوا  ك م ا أ ْرس ْلن ا ِفيُكْم ر ُسواًل ِمْنُكمْ  يُكْم، و يُ ع لُِّمُكْم اْلِكت اب  و ا ي  ت ُْلو ع ل ْيُكْم آي اتِن ا، و يُ ز كِّ
 ۔ ت  ْعل ُمون  

میں نے تمہارے درمیان خود تمہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتا ہے، 

تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ ( اس کے لئے)ور تمہاری شخصیت کو پاک کرتا ہے ا

 (2:151البقرہ ) کچھ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔
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ُلوا ع ل ْيِهْم آي اتِِه، و يُ ز   يِهْم، و  ل ق ْد م نَّ اللَُّه ع ل ى اْلُمْؤِمِنني  ِإْذ ب  ع ث  ِفيِهْم ر ُسواًل ِمْن أ نْ ُفِسِهْم ي  ت ْ ِْْْكم ة ، كِّ يُ ع لُِّمُهْم اْلِكت اب  و ا
ٍل ُمِبنيٍ   ۔و ِإْن ك انُوا ِمْن ق  ْبُل ل ِفي ض ال 

مومنوں پر ہللا کا یہ بڑا ہی احسان ہوا کہ اس نے ان میں انہی کی قوم سے ایک رسول کو بھیجا جو انہیں 

انہیں کتاب و ( ےاس کے لئ)اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کی شخصیت کو پاک کرتے ہیں اور 

 ( 3:164ال عمران ) حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔

ُلو ع ل ْيِهْم آي اتِِه، و يُ ز كِّيِهْم، و يُ ع لُِّمُهْم اْلِكت   ُهْم ي  ت ْ انُ ُهو  الَِّذي ب  ع ث  ِف اأْلُمِّيِّني  ر ُسواًل ِمن ْ ِْْْكم ة ، و ِإْن ك  وا ِمْن ق  ْبُل اب  و ا
ٍل ُمِبنيٍ   ۔ل ِفي ض ال 

وہی ہے جس نے ان امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، 

انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے تو ( اس کے لئے)ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور 

 ( 62:2 الجمعہ) یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔

ِْْْكم ِة ي ِعُظُكْم بِهِ   ۔ و اذُْكُروا نِْعم ة  اللَِّه ع ل ْيُكْم، و م ا أ نز ل  ع ل ْيُكْم ِمْن اْلِكت اِب و ا
ہللا کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہے۔ اس نے جو کتاب و حکمت تم پر نازل کی ہے اس 

 (2:231البقرہ ) کا احترام ملحوظ رکھو۔

ْ ت ُكْن ت  ْعل ُم، و ك ان  ف ْضُل اللَِّه ع ل ْيك  ع ِظيًماو أ نز   ِْْْكم ة ، و ع لَّم ك  م ا َل   ۔ ل  اللَُّه ع ل ْيك  اْلِكت اب  و ا
ہللا نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اور اس 

 (4:113النساء ) کا فضل تم پر بہت ہے۔

ل ى ِِف بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن آي اِت اللَّ  ِْْْكم ةِ و اذُْكْرن  م ا يُ ت ْ ِبريًا   . ِه و ا  ۔ِإنَّ اللَّه  ك ان  ل ِطيًفا خ 
یاد رکھو ہللا کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھر میں کی جاتی ہے۔ !( اے نبی کی ازواج)

 (33:34االحزاب ) بے شک ہللا لطیف اور باخبر ہے۔

کا ذکر " حکمت"کا ذکر کیا اور وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے " کتاب"ہللا تعالی نے یہاں 

کیا ہے۔ قرآن کے ایسے اہل علم، جن کی رائے کو میں قبول کرتا ہوں، کو میں نے کہتے سنا ہے کہ 

عالی کے ارشاد سے ملتی حکمت سے مراد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بات ہللا ت

 جلتی ہے لیکن ہللا ہی بہتر جانتا ہے۔ 

یہاں قرآن کے بعد حکمت کا ذکر ہوا ہے۔ ہللا تعالی نے لوگوں پر اپنے احسان کا ذکر کیا کہ اس نے  

اپنے رسول کے ذریعے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے۔ ہللا تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ یہاں 

سول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت کے عالوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ سنت حکمت سے مراد ر

کا قرآن مجید سے براہ راست تعلق ہے۔ ہللا تعالی نے اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی اطاعت کو 

اس وقت فرض کیا ہے اور لوگوں پر آپ کی اطاعت کو الزم کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو فرض قرار دینا 

تک درست نہیں ہے جبکہ اس کی دلیل ہللا کی کتاب یا پھر اس کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت 

 سے نہ مل جائے۔

ہے۔ " سنت"سے مراد " حکمت"ہے اور " قرآن"سے مراد " کتاب"امام شافعی کے نقطہ نظر کے مطابق ان آیات میں : نوٹ

سے مراد ہللا تعالی " کتاب"ت کا ہے۔ ایک متبادل نقطہ نظر یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہی نقطہ نظر امت کے اہل علم کی اکثری

سے مراد ایمانیات اور اخالقیات ہیں۔ اس نقطہ نظر کے مطابق قرآن اور حدیث " حکمت"کے قوانین یعنی شریعت ہے اور 

قرار دیا گیا " کتاب"ید میں تورات کو دونوں ہی میں کتاب اور حکمت ملیں گی۔ اس کی دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن مج

قرار دیا گیا ہے جس کا غالب حصہ " حکمت"ہے کیونکہ اس کا غالب حصہ شریعت اور قوانین پر مشتمل ہے اور انجیل کو 

 ایمان و اخالق کی دعوت پر مبنی ہے۔

لہ وسلم پر ایمان جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ ہللا تعالی نے اپنے رسول صلی ہللا علیہ واٰ  

النا، خود ہللا پر ایمان النے کے ساتھ ہی ضروری قرار دیا ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت 
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ہللا تعالی کی کتاب میں جو بیان ہوا ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے ان احکامات کو بیان کرتی ہے 

وص گروہ یا فرد کے ساتھ خاص ہیں۔ سنت میں بیان جو پوری نسل انسانیت کے لئے عام ہیں یا کسی مخص

کردہ حکمت کا براہ راست تعلق ہللا تعالی کی کتاب سے ہے لیکن اس کا درجہ کتاب ہللا کے بعد ہے۔ یہ 

 خصوصیت ہللا تعالی کے رسول کے سوا کسی اور حاصل نہیں ہے۔

 کم علیحدہ بھی دیا گیا ہےہللا کی اطاعت کی ساتھ رسول ہللا کی اطاعت بھی فرض ہے اور اس کا ح

 :ہللا تعالی ارشاد فرماتا ہے

ُْم اْْلِي  ر ُة ِمْن أ ْمرِهِ  ْم، و م ْن ي  ْعِص اللَّه  و ر ُسول ُه، ف  ق ْد و م ا ك ان  ِلُمْؤِمٍن و ال  ُمْؤِمن ٍة ِإذ ا ق ض ى اللَُّه و ر ُسولُُه أ ْمرًا أ ْن ي ُكون  َل 
اًل ُمِبيًنا  ۔ض لَّ ض ال 

ن مرد یا عورت کو یہ روا نہیں ہے کہ جب ہللا اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کسی موم

تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ تو جو کوئی ہللا اور اس کے 

 (33:36االحزاب ) رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔

وُه ِإَل  اللَِّه و الرَُّسوِل ِإْن  ِذين  آم ُنوا أ ِطيُعوا اللَّه ، و أ ِطيُعوا الرَُّسول  و أُْوِل اأْل ْمِر ِمْنُكْم، ف ِإْن ت  ن از ْعُتْم ِِف ش ْيٍء ف  ُردُّ ي اأ ي ُّه ا الَّ 
ي ٌْر و أ ْحس ُن ت ْأِوياًل   ۔ُكنُتْم تُ ْؤِمُنون  بِاللَِّه و اْلي  ْوِم اآْلِخِر ذ ِلك  خ 

ہللا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب ! ن والواے ایما

ہوں۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختالف ہو جائے تو اسے ہللا اور اس کے ( حکمران)امر 

ریقہ ہے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی ہللا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی صحیح ط

 (4:59النساء ) اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔

سے مراد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی افواج کے کمانڈر لئے " اولو االمر"بعض اہل علم نے یہاں 

ہیں۔ ہمیں اسی بات کی خبر ملی ہے۔ یہ بات ہللا تعالی کے دوسرے ارشاد سے مشابہ ہے۔ اس حکم کی وجہ 

ہ کے گرد و نواح میں رہنے والے عرب لوگ حکمرانی کے مفہوم سے ناآشنا تھے۔ یہ بات یہ تھی کہ مک

ان کے لئے قابل قبول ہی نہ تھی کہ انہیں کسی اور کی اطاعت کرنا پڑے۔ جب انہیں رسول ہللا صلی ہللا 

الوہ کسی اور کو علیہ وٰالہ وسلم کی اطاعت میں دے دیا گیا تو وہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ع

حکومت کا اہل نہ سمجھتے تھے۔ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ ان حاکموں کی اطاعت بھی کریں 

 جنہیں حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ 

امراء و حکام کے حقوق و فرائض سے متعلق یہ اطاعت غیر مشروط نہیں ہے بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ  

اس کا   "کی طرف لوٹا دو۔اور اس کے رسول گر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختالف ہو جائے تو اسے ہللا پھر ا "

کسی  مابینجن کی اطاعت میں وہ لوگ دیے گئے ہیں کے  حکاماور ان کے  وںلوگکہ مطلب یہ ہے 

 رف لوٹا دیا جائے۔ اختالف رائے ہو جائے تو اس معاملے کو ہللا اور اس کے رسول کی طاگر معاملے میں 

اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کی طرف لوٹا دیا جائے جو ہللا اور اس کے رسول نے ارشاد  

فرمائی ہے اگر تمہارے علم میں یہ ارشاد ہے۔ اگر تمہیں کسی معاملے میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ 

ی تمہاری مالقات آپ سے ہو یا پھر ان وسلم کے حکم کا علم نہیں ہے تو اسے حضور سے پوچھ لو جب بھ

سے پوچھ لو جن کی مالقات آپ سے ہوئی ہو۔ یہ ایسا حکم ہے جس کے بارے میں کوئی اختالف نہیں ہے 

کسی مومن مرد یا عورت کو یہ روا نہیں ہے کہ جب ہللا اور اس کا رسول کسی  "کیونکہ ہللا تعالی کا ارشاد ہے کہ 

 "ر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھ

اگر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی وفات کے بعد کسی مسئلے میں اختالف رائے ہو جائے تو  

معاملے کو ہللا تعالی کے بیان کردہ حکم اور اس کے بعد اسے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے بیان 

یا جائے۔ اگر اس معاملے میں ان دونوں یا کسی ایک میں کوئی واضح حکم نہ د م کی طرف لوٹاکردہ حک

مل سکے تو اسے کسی حکم پر قیاس کرتے ہوئے اخذ کیا جائے جیسا کہ میں نے اوپر قبلے، گواہوں کے 

اسی معنی اچھے کردار اور فدیے کے جانور کی مماثلت کے احکام میں مثالیں بیان کی ہیں۔ اس کے عالوہ 
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 سے مشابہ دیگر آیات میں بھی ہللا تعالی نے یہی حکم دیا ہے۔

ِِْني  و ح ُسن  أُْول ِئك  و م ْن يُِطْع اللَّه  و الرَُّسول  ف ُأْول ِئك  م ع  الَِّذين  أ نْ ع م  اللَُّه ع ل ْيِهْم ِمْن النَِّبيِّني  و الصِّدِّيِقني   اِء و الصَّا  و الشُّه د 
 ۔ر ِفيًقا

ہللا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جن پر ہللا نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء،  جو

 (4:69النساء ) صدیقین، شہدا اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔

 ۔ي اأ ي ُّه ا الَِّذين  آم ُنوا أ ِطيُعوا اللَّه  و ر ُسول هُ 

 (8:20االنفال ) ہللا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔! اے ایمان والو

 اطاعت رسول کے بارے میں ہللا تعالی کے احکامات

 :ہللا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے

ُث ع ل ى ن  ْفِسِه، و م ْن أ ْوَف  ِب ا ع اه د  ي ُد اللَِّه ف  ْو   أ ْيِديِهْم ف م ْن ن ك ث  ف ِإمنَّ ا ي  ْنكُ   . ِإنَّ الَِّذين  يُ ب ايُِعون ك  ِإمنَّ ا يُ ب ايُِعون  اللَّه  
يُ ْؤتِيِه أ ْجرًا ع ِظيًما  ۔ع ل ْيُه اللَّه  ف س 

جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ درحقیقت ہللا سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ !( اے رسول)

گا اور جو اس وعدے کو پورا  پر ہللا کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا تو اس کا وبال خود اس پر ہو

 (48:10الفتح ) کرے گا جو اس نے ہللا سے کیا تھا تو عنقریب ہللا کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

 ۔ م ْن يُِطْع الرَُّسول  ف  ق ْد أ ط اع  اللَّه  
 (4:80النساء ) جس نے رسول کی اطاعت کی، درحقیقت اس نے ہللا کی اطاعت کی۔

ے یہ بتا دیا کہ اس کے رسول کی بیعت دراصل اسی کی بیعت ہے اور اس کے ان آیات میں ہللا تعالی ن

 :مزید ارشاد فرمایا رسول کی اطاعت دراصل اسی کی اطاعت ہے۔

ُدوا ِف أ نُفِسِهْم ح ر ًجا ِمَّ  ن  ُهْم، ُُثَّ ال  َيِ  ، و ُيس لُِّموا ت ْسِليًماا ق ض يْ ف ال  و ر بِّك  ال  يُ ْؤِمُنون  ح َّتَّ َُي كُِّموك  ِفيم ا ش ج ر  ب  ي ْ  ۔ ت 
تمہارے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختالفات میں تمہیں فیصلہ 

کرنے واال نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں 

 (4:65النساء ) بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔

آیت سے متعلق ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک زرعی معاملے میں ایک شخص کا سیدنا زبیر رضی  اس

ہللا عنہ سے جھگڑا ہو گیا۔ جب اس کا مقدمہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے 

علیہ وٰالہ وسلم کی  سیدنا زبیر رضی ہللا عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ فیصلہ رسول ہللا صلی ہللا

کی۔ اگر قرآن  بیانحدیث میں سے تھا نہ کہ قرآن کا کوئی حکم تھا۔ قرآن نے وہی بات بیان کی جو میں نے 

کوئی فیصلہ دے دیتا تو یہ کتاب ہللا میں واضح طور پر درج ہوتا۔ اگر لوگ کتاب ہللا میں درج کسی حکم 

مان النے والوں میں سے نہ رہتے کیونکہ ہللا تعالی کے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے تو وہ اس پر ای

 :نازل کردہ حکم کو نہ ماننے واال مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہللا تعالی کا ارشاد ہے

ن ُكْم ك ُدع اِء ب  ْعِضُكْم ب  ْعًضا ْر الَِّذين  ق ْد ي  ْعل ُم اللَُّه الَِّذين  ي  ت س لَُّلون  ِمْنكُ   . ال  َت ْع ُلوا ُدع اء  الرَُّسوِل ب  ي ْ ْم ِلو اًذا ، ف  ْلي ْحذ 
اٌب أ لِيمٌ  ن ٌة أ ْو ُيِصيب  ُهْم ع ذ   ۔َُي اِلُفون  ع ْن أ ْمرِِه أ ْن ُتِصيب  ُهْم ِفت ْ

اپنے درمیان رسول کے بالنے کو ایک دوسرے کا سا بالنا نہ سمجھ لو، ہللا تم میں سے ایسے ! مسلمانو

ں چپکے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ می

خالف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ 

 (24:63النور ) آ جائے۔

ُهْم ُمْعرُِضون   ن  ُهْم ِإذ ا ف رِيٌق ِمن ْ ْْ قُّ ي ْأُتوا إِل ْيِه ُمْذِعِنني    . و ِإذ ا ُدُعوا ِإَل  اللَِّه و ر ُسوِلِه لِي ْحُكم  ب  ي ْ ُْم ا أ ِف قُ ُلوهِبِْم   .  و ِإْن ي ُكْن َل 
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ي   اللَُّه ع ل ْيِهْم و ر ُسولُهُ  ا ِإَل  ِإمنَّ ا ك ان  ق  ْول  اْلُمْؤِمِنني  ِإذ ا ُدُعو   ۔أُْول ِئك  ُهْم الظَّاِلُمون ب لْ   ؟ م ر ٌض أ ْم اْرت ابُوا أ ْم َي  اُفون  أ ْن َيِ 
ن  ُهْم أ ْن ي  ُقوُلوا ْعن ا و أ ط ْعن ا، و  أُْول ِئك  ُهْم اْلُمْفِلُحون    : اللَِّه و ر ُسولِِه لِي ْحُكم  ب  ي ْ و م ْن يُِطْع اللَّه  و ر ُسول ُه، و َي ْش  اللَّه    ۔َسِ 

 ۔ و ي  تَِّقيِه، ف ُأْول ِئك  ُهْم اْلف ائُِزون  
کی طرف بالیا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کر جب انہیں ہللا اور اس کے رسول 

اال ہو تو بڑے ودیں تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے جبکہ اگر فیصلہ ان کے حق میں ہونے 

فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان میں دلوں میں کوئی بیماری ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان 

ے کہ ہللا اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ظالم یہی لوگ ہیں۔ کو یہ خوف ہ

ایمان النے والوں کا کام یہ ہے کہ جب انہیں ہللا اور اس کے رسول کی طرف بالیا جاتا ہے تاکہ رسول ان 

الح پانے والے ایسے ہی لوگ ف" ہم نے سنا اور اطاعت کی۔"کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں، 

ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو ہللا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہللا سے ڈریں اور اس کی نافرمانی 

 (52-24:48النور ) سے بچیں۔ 

اس آیت میں ہللا تعالی نے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کسی معاملے میں 

ں تو یہ ہللا کے حکم کی طرف بالنا ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم ان فیصلہ کرنے کے لئے بالئی

کے درمیان ہللا تعالی کی طرف سے فیصلہ فرمانے کے لئے موجود ہیں۔ جب یہ لوگ حضور کے کسی 

فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں تو وہ دراصل ہللا کے فیصلے کے سامنے ہی سر جھکا رہے 

 ہوتے ہیں۔ 

حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کا فیصلہ ہللا کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کو ماننا ہم پر فرض ہے۔ ہللا  

تعالی نے اپنے کامل علم سے حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو دین پہنچانے کے لئے اتھارٹی مقرر کیا 

 تعالی کے احکامات کو براہ ہے اور آپ کو اپنی توفیق سے ہر قسم کے گناہ سے معصوم فرمایا ہے۔ آپ ہللا

راست حاصل کرتے ہیں اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ ہللا تعالی نے تمام مخلوق پر اپنے رسول 

کی پیروی کرنے کی ذمہ داری عائد کی ہے اور انہیں یہ بتایا ہے کہ رسول کی اطاعت ہللا ہی کی اطاعت 

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہللا کی  ہے۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ رسول ہللا

 اطاعت کریں۔

ہللا تعالی کی وضاحت کہ اس کی وحی کی پیروی اس کے رسول پر فرض ہے، ہللا تعالی کی گواہی کہ اس 

 کے رسول اسی کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور وہی ہدایت پر ہے جو آپ کی پیروی کرے

 :اپنے نبی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ہللا تبارک و تعالی

ِإنَّ اللَّه     . و اتَِّبْع م ا يُوح ى إِل ْيك  ِمْن ر بِّك  ۔ ِإنَّ اللَّه  ك ان  ع ِليًما ح ِكيًما  . ي ُّه ا النَِّبُّ اتَِّق اللَّه  و ال  ُتِطْع اْلك اِفرِين  و اْلُمن اِفِقني  ا یا
ِبريًا  ۔ ك ان  ِب ا ت  ْعم ُلون  خ 

ڈرتے رہیے اور کفار و منافقین کی بات نہ مانیے۔ حقیقت میں علیم و حکیم ( حسب سابق)ہللا سے ! اے نبی

تو ہللا ہی ہے۔ اسی بات کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی 

 (2-33:1االحزاب )ہللا ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔  ہے۔

، و أ ْعِرْض ع ْن اْلُمْشرِِكني   اتَِّبعْ  ، ال  إِل ه  ِإالَّ ُهو   ۔ م ا أُوِحي  ِإل ْيك  ِمْن ر بِّك 
اس وحی کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود 

 (6:106االنعام ) نہیں اور مشرکین سے منہ پھیر لیجیے۔

 ۔ِمْن اأْل ْمِر ف اتَِّبْعه ا، و ال  ت  تَِّبْع أ ْهو اء  الَِّذين  ال  ي  ْعل ُمون   ُُثَّ ج ع ْلن اك  ع ل ى ش رِيع ةٍ 

پر قائم کیا ہے۔ آپ اس کی پیروی کیجیے ( شریعت)ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ 

 (45:18الجاثیہ )اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ 

ہللا تعالی نے حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ اس نے آپ پر یہ احسان کیا ہے کہ وہ آپ   َ  
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 :کو اپنی مخلوق کے شر سے بچائے گا چنانچہ اس کا ارشاد ہے

ْ ت  ْفع ْل، ف م ا ب  لَّْوت    ، و ِإْن َل   ۔رِس ال ت ُه، و اللَُّه ي  ْعِصُمك  ِمْن النَّاسِ  ي اأ ي ُّه ا الرَُّسوُل ب  لِّْغ م ا أُنزِل  إِل ْيك  ِمْن ر بِّك 

آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا، اسے پہنچائیے، اگر آپ ایسا نہیں ! اے رسول

المائدہ ) کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہللا آپ کو ان لوگوں کے شر سے بچانے واال ہے۔

5:67) 

بات کی گواہی دی ہے کہ اس نے جو وحی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم پر نازل ہللا تعالی نے اس   َ  

کی ہے اس پر آپ مضبوطی سے ایمان لے آئیں کیونکہ وہ آپ کے لئے اور آپ کی پیروی کرنے والوں 

 کے لئے ہدایت ہے۔ 

ن ا إِل ْيك  ُروًحا ِمْن أ ْمرِن ا م ا ُكْنت  ت ْدرِي ي ْ ِلك  أ ْوح  مي اُن، و ل ِكْن ج ع ْلن اُه نُورًا ن  ْهِدي بِِه م ْن ن ش اُء ِمْن   : و ك ذ  م ا اْلِكت اُب و ال  اإْلِ
 ۔ِعب اِدن ا، و ِإنَّك  ل ت  ْهِدي ِإَل  ِصر اٍط ُمْست ِقيٍم 

آپ کو یہ علم نہ تھا کہ ( اس وحی سے قبل)ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ 

ے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے کتاب کیا ہوتی ہ

بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یقینا آپ سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کر رہے 

 (42:52الشوری ) ہیں۔

، و ر َْح ُتُه َل  مَّْت ط ائِف ٌة مِ  ، و م ا ُيِضلُّون  ِإالَّ أ نُفس ُهْم، و م ا ي ُضرُّون ك  ِمْن ش ْيٍء، و ل ْوال  ف ْضُل اللَِّه ع ل ْيك  ُهْم أ ْن ُيِضلُّوك  ن ْ
ْ ت ُكْن ت  ْعل ُم، و ك ان  ف ْضُل اللَِّه ع ل ْيك  ع   ِْْْكم ة ، و ع لَّم ك  م ا َل   ۔ِظيًماو أ نز ل  اللَُّه ع ل ْيك  اْلِكت اب  و ا

لیا تھا کہ ہی آپ پر نہ ہوتی تو ان کے ایک گروہ نے تو یہ فیصلہ کر  اگر ہللا کا فضل اور اس کی رحمت

وہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے 

نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہللا نے آپ کی جانب کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا 

 (4:113النساء ) نہیں جانتے تھے اور آپ پر ہللا کا بہت فضل ہے۔ہے جو آپ 

ہللا تعالی نے یہاں یہ واضح کر دیا ہے کہ اس نے اپنے نبی پر اپنے دین کی اتباع کو الزم کیا ہے۔ آپ   َ  

آپ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کی گواہی 

ے لئے بھی دیں۔ ہم بھی ہللا کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اس پر ایمان ال کر اور اس کا خود اپنی ذات ک

 توسل حاصل کرنے کے لئے اس کے کالم کی تصدیق کر کے اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ 

غالم تھے اور انہوں نے مطلب بن حنطب آزاد کردہ عبدالعزیز نے عمرو بن ابی عمرو جو کہ مطلب کے 

ہللا تعالی نے مجھے جس چیز کو "نے ارشاد فرمایا۔  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکہ رسول ہللا  سے روایت کی

حکم تم تک پہنچانے کا حکم دیا میں نے اس میں کوئی بات نہیں چھوڑی اور تمہیں اس کا پورا پورا حکم 

ت نہیں چھوڑی پہنچا دیا۔ جس چیز سے ہللا نے تمہیں روکنے کا حکم دیا، میں نے اس میں سے کوئی با

 (مسند شافعی)اور تمہیں اس سے روک دیا۔ 

ہللا تعالی نے اپنے المحدود علم اور ناقابل تسیخ فیصلے کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو لوگ حضور 

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہللا تعالی نے انہیں اس سے روک دیا 

 ا کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔اور آپ کو یہ بتا دی

ہللا تعالی نے اس بات کی گواہی دے دی کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم صراط مستقیم کی طرف  

راہنمائی فرماتے ہیں جو کہ ہللا کا راستہ ہے۔ آپ اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس کے احکام کی پیروی 

نے بیان کیا کہ ہللا کی اطاعت حضور پر فرض ہے۔ یہ سب باتیں اوپر مذکور کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں 

آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ ہللا تعالی نے اپنی مخلوق پر یہ حجت پوری کر دی ہے کہ وہ رسول ہللا صلی ہللا 

 علیہ وٰالہ وسلم کے حکم کو تسلیم کریں اور آپ کی پیروی کریں۔

، اگرچہ وہ کتاب ہللا میں لکھا ہوا نہ بھی ہو، ہے وسلم نے جو حکم بھی دیارسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ  



 Australian Islamic Library [امام شافعی کی کتاب الرسالہ کا اردو ترجمہ]

 

www.australianislamiclibrary.org Page 99 
 

ِإنَّك  ل ت  ْهِدي ِإَل  " ۔ اسی بات کو ہللا تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا کہ ہےکا حکم ہی تعالی ہللا تب بھی وہ 
حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم " ہیں۔ آپ تو سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرنے والے"یعنی " ِصر اٍط ُمْست ِقيمٍ 

نے ایسے معامالت میں بھی سنت قائم کی جن میں کتاب ہللا میں کوئی حکم موجود تھا اور ایسے معامالت 

 میں بھی راہنمائی فرمائی جن میں اس کتاب میں کوئی واضح حکم یا نص موجود ہے۔

 تعالی نے ہم پر الزم کر دیا ہے کہ ہم اس کی حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے جو سنت قائم کی، ہللا 

اتباع کریں۔ اس سنت کی پیروی ہی میں ہللا کی اطاعت ہے۔ اس اتباع سے انکار کرنا ایسا گناہ ہے جس پر 

کوئی مخلوق بھی کوئی عذر پیش نہیں کر سکتی۔ اس سنت کی پیروی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہللا تعالی 

ں بیان کر چکا ہوں اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے بھی یہی ارشاد نے نہیں چھوڑا۔ یہی بات می

 فرمایا ہے۔

سفیان کو سالم ابوالنضر، جو کہ عمر بن عبیدہللا کے آّزاد کردہ غالم تھے، نے بتایا کہ عبیدہللا بن ابی رافع 

میں تم میں سے کسی کو نہ : رمایانے اپنے والد سے سنا کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ارشاد ف

پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے سامنے میرے احکام میں سے کوئی حکم پیش  پلنگپاؤں کہ وہ اپنے 

کیا جائے، جس میں کسی چیز پر عمل کرنے یا کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا گیا ہو، تو وہ کہے، 

ترمذی، " )ہمیں نہیں مال جس کی ہم پیروی کریں۔ مجھے معلوم نہیں، ہللا کی کتاب میں تو اس کا کوئی"

 (ابوداؤد، ابن ماجہ

سفیان کہتے ہیں کہ یہ حدیث محمد بن المنکدر نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے مرسالً بھی روایت کی 

 کا معنی پلنگ ہوتا ہے۔" اریکہ"ہے۔ 

ن میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہللا کی کتاب رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت کی دو اقسام ہیں۔ ا 

میں کوئی واضح حکم موجود تھا اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس کی پیروی فرمائی۔ دوسرا 

یہ ہے کہ قرآن میں کوئی حکم تھا اور حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس 

یا کہ یہ حکم تمام انسانوں کے لئے عام ہے یا د ہے؟ آپ نے یہ واضح فرما حکم سے ہللا تعالی کی مراد کیا

کسی مخصوص گروہ کے ساتھ خاص۔ اس حکم میں بندوں سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے؟ ان دونوں صورتوں 

 میں حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم ہللا کی کتاب کی پیروی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔

ں جانتا جو اس بات سے اختالف رکھتا ہو کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم میں کسی ایسے عالم کو نہی 

کی سنت کی تین اقسام ہیں۔ ان میں سے دو اقسام پر تو سب کا اتفاق رائے ہے۔ ان دو اقسام میں بعض امور 

 پر اتفاق ہے اور بعض پر اختالف۔

  دیا تو رسول ہللا صلی ہللا علیہ پہلی قسم یہ ہے کہ ہللا تعالی نے اپنی کتاب میں کوئی واضح حکم

 ہے؟ اس حکم سے کیا مرادوٰالہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت فرما دی کہ 

  دوسری قسم یہ ہے کہ ہللا تعالی نے اپنی کتاب میں کوئی حکم بیان فرمایا تو آپ نے ہللا کی جانب

تالف موجود سے ہی وضاحت فرمائی کہ اس حکم کا معنی کیا ہے۔ ان دو اقسام میں تو کوئی اخ

 نہیں۔

  تیسری قسم یہ ہے کہ ہللا تعالی کی کتاب میں کوئی نص موجود نہ تھی اور اس سے متعلق رسول

 ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سنت جاری فرمائی۔

اہل علم میں سے بعض کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہللا تعالی نے اپنے المحدود علم اور اپنی مرضی سے  

یہ وٰالہ وسلم کو اس بات کی اتھارٹی دی ہے کہ جہاں ہللا کی کتاب میں کوئی نص صلی ہللا علحضور 

 موجود نہ ہو وہاں آپ سنت جاری فرمائیں۔ 

اہل علم کے دوسرے گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے کوئی ایسی  

نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں سنت جاری نہیں فرمائی جس کی اصل کتاب ہللا میں موجود 

نماز کا حکم دیا گیا اور سنت میں نماز کی تعداد اور اس پر عمل کے طریقے کی وضاحت کی گئی۔ اس کی 
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اصل قرآن میں مذکور ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کے معامالت میں سنت قائم کی گئی جس کی اصل 

ن ُكْم بِاْلب اِطِل ْأُكُلوا أ ْمو اال  ت  "قرآن میں ہے کہ  أ ح لَّ و  "اور  "آپس میں اپنے اموال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔"یعنی  "ل ُكْم ب  ي ْ
جو کچھ حالل یا حرام تھا، حضور  "ہللا نے تجارت کو حالل قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔"یعنی  "اللَُّه اْلب  ْيع  و ح رَّم  الرِّب ا 

ہللا تعالی ہی کی طرف سے اسی طرح واضح فرما دیا جیسا کہ آپ نے صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اسے 

 نماز کی وضاحت فرمائی۔ 

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  کو ہللا تعالی کی گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول ہللا  تیسرےاہل علم کے  

نظر یہ ہے کہ سنت جانب سے حکم دیا جاتا تھا آپ کی سنت کی توثیق کر دیتا تھا۔ چوتھے گروہ کا نقطہ 

 ہللا کی حکمت ہے جس کا القاء ہللا کی جانب سے حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو کیا گیا ہے۔ 

 ہیہللا عل یصلعبدالعزیز نے عمرو بن ابی عمرو سے روایت کی اور انہوں نے مطلب سے کہ رسول ہللا 

ی ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک روح االمین نے میرے دل میں یہ بات ڈال: "نے فرمایا وٰالہ وسلم

نہ مرے گا جب تک اس کے حصے کا رزق اس تک نہ پہنچ جائے۔ اس لئے رزق طلب کرنے میں میانہ 

 (ابن ماجہ، مسند شافعی" )روی سے کام لو۔

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی وہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر ہللا تعالی جو بات حضور 

یں کیا ہے۔ ہللا تعالی نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی اور اپنی جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں نے قرآن م

وہ بعض اوقات تو ایک ہی صورت میں دی گئیں اور بعض اوقات مختلف صورتوں میں۔ ہم ہللا تعالی سے 

 کامیابی کی دعا کرتے ہیں اور عافیت طلب کرتے ہیں۔

و، ہللا تعالی نے یہ بات تو واضح فرما دی ہے کہ اس کے رسول اس نعمت کی صورت خواہ کچھ بھی ہ 

نے  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلمکی اطاعت فرض ہے۔ جب کوئی شخص یہ جان لے کہ کوئی حکم رسول ہللا 

دیا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ ہر انسان کو دین کے لئے آپ کی راہنمائی کی 

کی کتاب میں جو احکام دیے گئے ہیں، چونکہ سنت اس کی وضاحت کرتی ہے اس  ضرورت ہے۔ ہللا تعالی

لئے سنت کے ذریعے اس شخص پر ہللا کی حجت تمام ہو جاتی ہے جو یہ جان لے کہ یہ چیز رسول ہللا 

 کی سنت ہے۔  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم

کم کے بارے میں ہو جو سنت خواہ ہللا کی کتاب کی کسی نص کی وضاحت کرتی ہو یا کسی ایسے ح 

کتاب ہللا میں درج نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہر صورت میں ضروری ہے کیونکہ ہللا کے رسول کا حکم 

نے ابو رافع کی روایت  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلمہللا کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ یہی بات رسول ہللا 

 چکے ہیں۔  فرمائی جو ہم اوپر بیان کر ارشادکردہ اس حدیث میں 

سنت کی ان دونوں اقسام کی وضاحت کریں گے جو کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں اب ہم انشاء ہللا  

کہ خواہ سنت کتاب ہللا کے کسی حکم کی وضاحت کرتی ہو یا ایسا حکم بیان کرتی ہو جو قرآن میں مذکور 

 بیان کر دی ہیں۔ نہیں ہے۔ اس سے ان باتوں کی مزید وضاحت ہو جائے گی جو ہم نے یہاں

کی سنت کے بارے میں ان باتوں کو بیان  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم اب ہم ہللا کی کتاب اور رسول ہللا  

 :کریں گے

 سنت کے ذریعے ہللا کی کتاب کے ناسخ و منسوخ کے استدالل کا بیان 

  کی سنت بھی  وٰالہ وسلمصلی ہللا علیہ کتاب ہللا میں بیان کردہ احکام کا بیان جن کے ساتھ رسول ہللا

 ہے

 (کتاب ہللا کے ) نے سنت کے  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلمان احکام کا ذکر جن کی وضاحت رسول ہللا

 ذریعے فرمائی ہے کہ انہیں کیسے اور کس وقت ادا کیا جائے

 ہللا تعالی کے احکام میں عمومی احکام کا تذکرہ جو کہ عام ہیں 

 احکام کا ذکر جو کہ مخصوص صورتحال کے لئے ہیں ہللا تعالی کے ایسے بظاہر عمومی 
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 ایسی سنت کا ذکر جس کے بارے میں ہللا کی کتاب میں کوئی حکم درج نہیں ہے 
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 ہللا اور اس کے رسول کی بیان کردہ ممانعتیں : 8باب 
عت کے برائے کرم میرے لئے آپ ہللا جل ثناوہ اور نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی جانب سے ممان :سائل

 اس میں کوئی بات رہ نہ جائے۔( یہ خیال رہے کہ)احکام کو بیان کر دیجیے۔ 

ممانعت کے احکام کی دو اقسام ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک چیز سے منع کر کے اسے حرام قرار دیا  :شافعی

گیا ہو۔ یہ صرف اسی صورت میں حالل ہو سکتا ہے اگر اس کے بارے میں ہللا کی کتاب یا اس کے نبی 

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی زبان سے کوئی بات پتہ چلے۔ جب رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے کسی 

بات سے منع فرمایا تو وہ حرام ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس کے حرام نہ ہونے کی 

اد پر اسے حالل قرار دیا جس کی بنی)کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی بات اس میں مضمر ہو 

 (جا سکے۔

یہ جو بات آپ نے ابھی بیان کی ہے اس کی کوئی مثال بیان کیجیے جو اس کے معنی کی وضاحت  :سائل

 کر سکے۔

حرام ہے۔ یہ صرف دو وجہ سے ( مردوں کے لئے)تمام خواتین سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا  :شافعی

پھر اپنی کنیز سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا۔ انہی دونوں  یا( کر کے بیوی سے)ایک تو نکاح : جائز ہے

صورتوں کی ہللا تعالی نے اجازت دی ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سنت قائم فرمائی کہ 

آپ نے سنت قائم فرمائی کہ  ؟کیسے کیا جائے "نکاح"حرام ازدواجی تعلقات کو جائز کرنے کے لئے 

الفاظ )پرست موجود ہو، گواہ ہوں اور خاتون اگر کنواری نہ ہو تو اس سے اجازت سر( نکاح کے موقع پر)

کی رضا مندی سے متعلق آپ کی سنت اس بات کی دلیل ہے کہ ( میاں بیوی)لی جائے۔ ان دونوں ( میں

 شادی دونوں کی رضا مندی سے ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ں یہ چار شرائط، میاں اور بیوی کی رضا مندی، سرپرست کی موجودگی اور گواہ، پوری جب نکاح می 

کر دی جائیں تو نکاح ہو جائے گا۔ سوائے ان حاالت کے جن کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ جب نکاح 

ہ کرتے ہوئے ان شرائط میں سے ایک بھی پوری نہ ہو تو نکاح درست نہ ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ی

نکاح کے )نکاح سے متعلق رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی قائم کردہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر 

حق مہر طے کر لیا جائے تو یہ پسندیدہ معاملہ ہے لیکن اگر یہ طے نہ کیا جائے تو نکاح بہرحال ( وقت

ام میں مہر کو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ غلط نہ ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہللا تعالی کے نکاح سے متعلق احک

 بھی کی گئی ہے۔ ( کتاب االم میں)بحث اور مقام پر 

نکاح کی یہ چار شرائط امام شافعی کے نزدیک ضروری ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک میاں اور بیوی : نوٹ

نکاح نہ ہو گا۔ ان کے نزدیک خاتون کے  کی رضامندی اور گواہوں کا ہونا نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ ان کے بغیر

سرپرست کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک سرپرست کی موجودگی سے متعلق احادیث 

 معاشرتی ہدایات سے متعلق ہیں نہ کہ قانونی معامالت سے۔

ی ہے یا وہ جو عزت دار عزت دار سمجھی جات( شرے میں۱جو معا)اس معاملے میں ایک ایسی خاتون  

نہیں سمجھی جاتی، دونوں برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالل و حرام، اور سزاؤں کے معامالت میں 

 یکساں ہے۔ ( قانون)ان سے متعلق 

اگر نکاح ایسی صورتحال میں کیا گیا ہے جو میں نے بیان کئے تو نکاح ہو جائے گا۔ اگر نکاح ایسی  

س میں نکاح سے منع کیا گیا ہے تو نکاح نہ ہو گا۔ جب نکاح ان حاالت میں کیا گیا صورتحال میں کیا گیا ج

جن سے ہللا تعالی نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی زبان سے منع فرما دیا ہو 

 :تو نکاح درست ہی نہیں ہو گا۔ وہ حاالت یہ ہیں

  اس کی بہن سے نکاح کرے۔ ہللا تعالی نے دو ( ںاپنی بیوی کی موجودگی می)اگر ایک شخص

 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔
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  ایک شخص پانچویں شادی کرے کیونکہ ہللا تعالی نے چار کی حد مقرر کی ہے اور رسول ہللا

دی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ چار بیویوں کی موجودگی میں پانچویں شا

 کی اجازت نہیں ہے۔

  صلی اس کی پھوپھی یا خالہ سے شادی کر بیٹھے۔ نبی ( اپنی بیوی کی موجودگی میں)ایک شخص

 ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔

 ایک شخص کسی خاتون سے اس کی عدت کے دوران شادی کر لے۔ 

میں نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ان حاالت میں نکاح کرنا کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ ان حاالت 

: ہے اور اس معاملے میں کسی ایک عالم کو بھی اختالف نہیں ہے۔ اس کے عالوہ اور بھی صورتیں ہیں

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ نے نکاح متعہ سے جیسا کہ نبی 

 منع فرمایا۔ بھی 

نکاح شغار سی اقسام کی شادی کا رواج موجود تھا جن میں اخالقی قباحتیں پائی جاتی تھیں۔ عرب معاشرے میں چند ای: نوٹ

کو حق مہر سے محروم کر  نیکو مہر قرار دے کر خوات یوٹے سٹے ہ ںیکو کہا جاتا ہے جس م یشاد یسیا یوٹے سٹے ک

  ۔ایگ ایظلم ہے اس وجہ سے اس سے منع فرما حیپر صر نیخوات ہیجائے۔ چونکہ  اید

 یگواہوں ک ںیطے شدہ وقت کے بعد طالق خود بخود واقع ہو جائے۔ اس م ںیجس م ںیکو کہتے ہ یشاد یمتعہ عارض 

کی اخالقی قباحت طریق کار ۔ اس تعلق رکھا جاتا تھا سایبالعموم طوائفوں سے ا ںی۔ عرب معاشرے میہوت ںینہ یضرورت بھ

 ہے۔ ایگ ایمنع کاس سے  ںیم نید کے باعث

آپ نے حالت احرام میں اپنا نکاح کرنے یا کسی کا نکاح کروانے سے منع فرمایا۔ ان تمام حاالت اسی طرح 

میں بھی ہم نکاح کو ختم کروا دیں گے کیونکہ ان حاالت میں نکاح سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ اسی طرح ہو 

ں۔ اس معاملے میں گا جیسا کہ ان حاالت میں ہم اسے ختم کر دیتے ہیں جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہی

بیان کر چکے ( کتاب االم میں)دوسرے اہل علم ہم سے مختلف رائے رکھتے ہیں جسے ہم دوسری جگہ پر 

ہیں۔ یہی معاملہ کسی خاتون کی ایسی شادی کا ہے جو اس کی اجازت کے بغیر ہو۔ اگر وہ بعد میں اجازت 

 دے کے وقت وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ دے بھی دے تب بھی یہ نکاح درست نہیں ہے کیونکہ نکاح کے معاہ

اسی طرح رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے غرر والے لین دین 
7

سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ  

تبادلہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور اس قسم کی دیگر ( چھوہاروں سے)نے سوائے عرایا کے تازہ کھجور کا 

شخص پر دوسرے کا مال لے لینا حرام ہے سوائے اس کے کہ  مثالیں۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ہر

اس کی اجازت دی گئی ہو۔ یہ اجازت سوائے ایسی تجارت کے اور کسی بنیاد پر نہیں ہو سکتی جس سے 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے کسی بھی 

ی اجازت نہیں دی جس سے کوئی شخص اپنے بھائی کا مال ناجائز طریقے پر لے لے۔ ایسے لین دین ک

تجارت میں ایک ناجائز کام کرنا کسی حرام کو حالل نہ کر دے گا اور نہ ہی کوئی کام اس وقت تک حالل 

کے ہو گا جب تک کہ اس میں تمام ناجائز امور سے اجتناب نہ کیا جائے۔ یہ وہ احکام ہیں جو عام لوگوں 

 علم میں بھی ہیں۔

ایسے کون سے جائز امور ہیں جن سے کسی مخصوص صورتحال میں منع کیا گیا ہو اور یہ امور  :سائل

 آپ کی اوپر بیان کردہ ممانعتوں سے مختلف ہوں۔

یعنی چادر کو لپیٹ کر اس )صما "اس کی ایک مثال ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے  :شافعی

سے منع فرمایا۔ آپ نے اس سے (" ٹھنا جس سے پوشیدہ اعضا کسی اور پر ظاہر ہو جائیںطرح سے بی

مرتبہ بھی منع فرمایا کہ کپڑے کو اس طرح سے لپیٹا جائے کہ شرمگاہ اوپر کی طرف ہو۔ آپ نے ایک 

لڑکے کو دونوں ہاتھوں سے کھانے سے منع فرمایا۔ آپ نے رکابی کے درمیان سے کھانے سے بھی ایک 
 

7
غرر سے مراد ایسے لین دین ہیں جن میں بیچی جانی والی چیز کی خصوصیات متعین نہ ہوں۔ چونکہ اس کے نتیجے  

 میں لڑائی جھگڑے جنم لے سکتے ہیں، اس لئے اس سے منع فرمایا گیا۔
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 (اگرچہ اس کے ثبوت میں کچھ شک ہے کہ)ہے  نقل کیا گیافرمایا۔ اس کے عالوہ آپ سے یہ بھی  منع

کوئی شخص دو کھجوریں اکٹھی نہ کھائے
8

یا کھانے سے پہلے کھجور کے اندر کا حصہ نہ دیکھے یا  

 راستے پر نہ لیٹے۔

ائز ہے کیونکہ زمین ہللا کی ہے کپڑا پہننا، کھانا کو بھوک مٹانے کے لئے کھانا، اور زمین پر بیٹھنا ج 

نہ کہ کسی بندے کی۔ ان معامالت میں حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے مخصوص صورتحال میں منع 

 صورتیں جائز حاالت سے کچھ مختلف ہیں۔یہ فرمایا اور 

ہی وصرف حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے چادر لپیٹ کر بیٹھنے کی جس حالت سے منع فرمایا وہ  

تھی جس میں شرمگاہ ظاہر ہو جائے۔ یہ حکم اس کپڑے سے متعلق ہے جس سے شرمگاہ چھپائی نہ حالت 

جا سکے۔ آپ نے شرمگاہ کو چھپانے سے منع فرمایا نہ کہ کپڑا پہننے سے۔ آپ نے یہ حکم دیا کہ لباس 

 اس طریقے سے پہنا جائے جو شرمگاہ کو چھپا لے۔ 

ں ہاتھوں سے کھانے سے منع فرمایا یا پھر رکابی کے درمیانی اسی طرح آپ نے لڑکے کو جو دونو 

یہ تو اپنی اصل میں مباح ( یہ نہ تھی کہ یہ حرام ہے بلکہ)حصے سے کھانے سے منع فرمایا اس کی وجہ 

ہے۔ دونوں ہاتھوں سے کھانے سے روکا اس لئے گیا کہ کھانا کھانے کے آداب کے خالف ہے۔ اپنے 

سے کھانا اچھا لگتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے کھانا شہدے پن کے باعث برا  میزبان کے سامنے اطمینان

لگتا ہے۔ کھانے کے اوپری حصے سے شروع کرنے سے اس لئے منع فرمایا کہ اس جگہ برکت نازل ہونا 

شروع ہوتی ہے اور پھر نازل ہوتی رہتی ہے۔ جب انسان کناروں سے کھا لے تو پھر درمیان سے کھانا 

 ۔ بھی درست ہے

ایک گزرنے والے کے لئے راستے سے گزرنا جائز ہے کیونکہ یہ جگہ کسی کی ملکیت تو نہیں ہے  

ایک خاص وجہ سے منع کیا گیا۔ آپ نے ( راستے پر لیٹنے سے)جو یہاں سے گزرنے سے منع کرے۔ 

پ نے آ( مسلم، ترمذی، احمد" )یہ کیڑے مکوڑوں کے چھپنے کی جگہ اور سانپوں کا راستہ ہے۔"فرمایا، 

ایسی صورت میں بھی راستے پر لیٹنے سے منع فرمایا جب راستہ تنگ ہو اور اس پر لیٹنے کے نتیجے 

 میں گزرنے والوں کی حق تلفی ہو۔

 ممانعت میں کوئی فرق ہے؟( یعنی ابدی)اس قسم کی ممانعت میں اور پہلی قسم کی  :سائل

علیہ وٰالہ وسلم نے کسی کام سے منع فرمایا صلی ہللا جس شخص کو پوری طرح علم ہو گیا کہ نبی  :شافعی

ہے، اس کے بعد وہ جان بوجھ کر اس کام کو کرتا ہے تو وہ ایسا کرنے سے ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ 

 اسے ہللا سے استغفار کرنا چاہیے اور اس کام کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے۔ 

کاح اور تجارت سے متعلق ممانعت کے جو ایسا کرنے واال شخص بھی نافرمان ہے اور آپ نے ن :سائل

 احکام بیان کئے، ان کا کرنے واال بھی نافرمان ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟

میں نے نافرمانی کے معاملے میں تو ان میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ ان دونوں کو نافرمان ہی  :شافعی

 نافرمانیوں کی نسبت بڑی ہوتی ہیں۔  قرار دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض نافرمانیاں دوسری

کھانا کھانے، اور راستے میں لیٹنے کو اتنی بڑی ( درمیان سے)کس بنیاد پر آپ کپڑا لپیٹنے،  :سائل

 نافرمانی قرار نہیں دیتے جیسا کہ نکاح اور تجارت کے معاملے میں آپ سمجھتے ہیں؟

ں۔ میں نے اسے حالل قرار دیا ہے جس کو یہ وہ امور ہیں جو اپنی اصل میں حالل اور جائز ہی :شافعی

حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے حالل قرار دیا اور میں اسے حرام سمجھتا ہوں جسے حضور صلی ہللا 

علیہ وٰالہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ میں اس کام کو حرام نہیں سمجھتا جسے حضور نے جائز قرار دیا ہو۔ 

نافرمانی سے وہ کسی ( ال کے تحت دیے گئے حکم سے متعلقکسی خاص صورتح)کسی جائز کام میں 

 حرام فعل نہیں بن جائے گا لیکن یہ نافرمانی بذات خود ایک حرام فعل ہے۔( ابدی)صورت میں بھی ایک 

 
8
 اور باقیوں کے لئے کھجوریں جلدی ختم ہو جائیں۔ کھا جائے نہ ساری کھجوریںاس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جلدی جلدی  
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 اس کی مثال دیجیے۔ :سائل

لونڈی ہے۔ اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ان سے حالت حیض یا روزے  یاایک شخص کی بیوی  :شافعی

ی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کرے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو بالشبہ اس نے ایک ناجائز کام کیا لیکن ک

دوسری صورتوں میں ان دونوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا اس کے لئے حرام نہ ہو جائے گا کیونکہ وہ 

 اپنی اصل میں مباح اور حالل ہے۔

کے لئے لینا حرام ہے سوائے اس کے کہ وہ کسی کسی شخص کی ملکیت میں مال دوسرے شخص  

جائز طریقے سے لیا جائے۔ اسی طرح خواتین سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے سوائے اس کے کہ 

نکاح یا ملکیت کے تعلق سے وہ جائز ہو جائے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی خاتون سے شادی کر لے جس 

تو اس ( جیسے شراب)ئی ایسی چیز بیچنے لگے جو حرام ہو یا کو( جیسے بہن)سے شادی کرنا جائز نہیں 

کے لئے یہ حرام کام ہو گا۔ ایک حرام کام کسی ناجائز طریقے سے جائز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اپنی اصل 

میں ہی ناجائز ہے۔ یہ اسی صورت میں جائز ہو گا جب ہللا نے اسے اپنی کتاب میں جائز قرار دیا ہو، یا 

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی زبان سے اسے جائز قرار دیا ہو یا مسلمانوں کے اجماع یا پھر اپنے رسول 

 کسی اور قانونی ذریعے سے اس کی اجازت دی گئی ہو۔ 

ممانعتیں جنہیں ابدی طور پر ہر حالت میں حرام کرنا مقصود نہ تھا، تو ( مخصوص حاالت کی)رہیں وہ  

ا ہوں۔ انہیں دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہللا تعالی ہمیں گناہوں ان کی مثالیں میں پہلے ہی بیان کر چک

 سے بچائے اور نیکی کی توفیق دے۔
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 روایات : 9باب 

 روایت میں موجود خامیاں

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں جو قرآن کے احکام کے عین ہمیں رسول ہللا  :سائل

حادیث ملتی ہیں جو قرآن کے ظاہری مفہوم کے مطابق ہوتی ہیں اور ان میں مطابق ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی ا

اکثر وہی ہوتا ہے جو قرآن میں ہے۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ایسے احکام سے متعلق ہوتی ہیں جو قرآن میں 

متفق ہوتی ہیں اور کچھ ( کسی معاملے میں)نہیں ہیں۔ کچھ ایسی روایتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے 

ان میں سے ایک حدیث منسوخ ہوتی ہے ہوتی ہیں۔  ایک دوسرے کے متضاد مفہوم پیش کر رہیی جو ایس

بعض ایسی روایات بھی ہوتی ہیں جن میں ناسخ اور منسوخ ۔ (ناسخ)اور دوسری اسے منسوخ کرنے والی 

 کا پتہ چالنا مشکل ہوتا ہے۔

کسی کام سے منع  نےعلیہ وٰالہ وسلم  ملتی ہیں جن میں رسول ہللا صلی ہللاایسی بعض احادیث ہمیں  

قرار دیتے ہیں۔ کچھ اور احادیث میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ " حرام"اس کام کو ( اہل علم)فرمایا اور 

اس منع کرنے کو الزم نہیں بلکہ اختیاری معاملہ ( اہل علم)وسلم نے کسی کام سے منع فرمایا ہوتا ہے لیکن 

 قرار دیتے ہیں۔ 

ث کو بھی قبول کر لیتے بسا اوقات بعض باہم متضاد احادی( یعنی اہل علم)ہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ہم ی 

اور اس معاملے میں )ہیں۔ آپ بعض احادیث پر قیاس بھی کر لیتے ہیں، اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں 

ن بہت سے امور پر کے درمیا( علماء)۔ اس فرق برتنے کی دلیل کیا ہے؟ آپ (احادیث میں امتیاز برتتے ہیں

اختالف رائے بھی ہوتا ہے۔ آپ کچھ احادیث کو ان کے مثل بلکہ بسا اوقات ان سے کمزور احادیث کی بنیاد 

 (ایسا کیوں ہے؟)پر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ 

سنت ہمیشہ  اگر ایک حکم قرآن مجید میں بھی موجود ہو تو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی :شافعی

۔ سنت قرآن کی تبیین ہی ہے۔ تبیین اسی کو کہتے ہیں (اور کبھی متضاد نہ ہو گی)فق ہی ہو گی اس کے موا

کہ کسی جملے کی وضاحت کر دی جائے۔ جب کتاب ہللا کسی معاملے میں خاموش ہو اور اس معاملے میں 

ہم پر ہللا تعالی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت سے کوئی حکم مل جائے تو اس کی پیروی کرنا 

 فرض ہے۔ عمومی نوعیت کا کی طرف سے 

جہاں تک حدیث میں ناسخ و منسوخ کا تعلق ہے تو یہ معاملہ کتاب ہللا میں قرآن کے کسی حکم کو  

دوسرے حکم کے ذریعے منسوخ کر دینے کی طرح ہی ہے۔ بالکل اسی طرح رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ 

جو بات میں نے ابھی بیان کی ہے اس کی کچھ سے منسوخ ہو سکتی ہے۔ وسلم کی سنت بھی دوسری سنت 

 وضاحت میں اس کتاب میں اور مقامات پر بیان بھی کر چکا ہوں۔ 

ایسی احادیث جن میں متضاد احکام ملتے ہیں اور اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ان میں ایک  

درحقیقت کوئی حقیقی اختالف نہیں ہوتا۔ یہ اصالً ایک  حکم منسوخ ہے اور دوسرا ناسخ، ایسی احادیث میں

 (لیکن سمجھنے واال بات کو درست طور پر سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔)دوسرے سے متفق ہی ہوتی ہیں 

جیسا کہ میں کتاب ہللا اور سنت رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے بارے میں اس سے پہلے بیان کر  

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم قوم اور زبان کے اعتبار سے عرب تھے۔ آپ کبھی ایک چکا ہوں کہ رسول ہللا 

کبھی عام الفاظ ( عربی زبان کے قاعدے کے مطابق)جس سے مراد عام حکم ہی ہوتا اور بات کرتے عام 

کبھی ایسا بھی  ہوتی۔( شخص، گروہ یا صورتحال)میں ایک بات کرتے لیکن اس سے مراد کوئی خاص 

سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جاتا اور آپ اس کے جواب میں کچھ ارشاد فرما دیتے۔ اس  ہوتا کہ آپ

کبھی اس بات کو تفصیل سے بیان کر دیتا اور ( یعنی راوی)واقعہ کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے واال 

 اتا۔کسی حد تک تبدیل ہو ج( سننے والے کے لئے)بات کا مطلب کبھی اختصار کے ساتھ۔ اس طرح سے 
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( حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  کا)ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث بیان کرنے واال کوئی شخص  

کا علم ہی نہ ہو جس سے اسے اصل صورتحال کا علم ہو سکے کہ جواب تو بیان کر دے لیکن اسے سوال 

یک حکم جاری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صورتحال میں آپ نے ایہ جواب کس وجہ سے دیا گیا ہے۔ 

فرمایا اور اس سے بالکل مختلف صورتحال میں دوسرا حکم جاری فرمایا۔ حدیث سننے والے بعض لوگ 

اور وہ اسے احکام کا )صورتحال کے اس اختالف سے بے خبر تھے جن میں یہ احکام جاری کئے گئے 

 (اختالف سمجھ بیٹھے۔

قرآن کے حکم کے عین مطابق جاری بعض اوقات حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ایک سنت  

کسی شخص نے یاد کر لیا۔ کسی شخص نے ایک سنت کو اس سے مختلف معنی میں لیا فرمائی اور اسے 

حاالت میں فرق ہو ( ذہنی استعداد اور)اور دوسرے نے اسے درست معنی میں لیا کیونکہ دونوں افراد کی 

ہنچیں تو سننے والوں کو اس میں اختالف سکتا ہے۔ اب یہ دونوں احادیث جب بعد کے لوگوں تک پ

 ان میں کوئی اختالف نہ تھا۔ درحقیقتمحسوس ہوا حاالنکہ 

عام جملے  (عربی زبان کے عام اسلوب میں) بعض اوقات حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ایک 

س کے ا۔ (جبکہ یہ کسی خاص صورتحال سے متعلق تھا)سے کسی چیز کی حرمت اور حلت بیان فرمائی 

بعد آپ نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ آپ کا ارادہ کسی حرام کو حالل یا حالل کو حرام کرنے کا نہیں تھا 

حدیث سننے والے نے صرف ایک بات ہی سنی بلکہ آپ کا ارشاد کسی خاص صورتحال سے متعلق تھا۔ )

مثالیں ( غلط فہمی کی)ح کی اس طر (اور غلط فہمی میں مبتال ہو گیا کہ سنت میں اختالف پایا جاتا ہے۔

 کتاب ہللا کے بارے میں بھی موجود ہیں۔

ایک میت کے گھر کی خواتین کو روتا پیٹتا نے  رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلماس کی مثال وہ مشہور حدیث ہے کہ : نوٹ

عنہ اس جملے سے یہ سمجھے کہ سیدنا عمر رضی ہللا " یہ اسے رو رہی ہیں جبکہ اسے عذاب ہو رہا ہے۔"دیکھ کر فرمایا، 

جب ان کی یہ بات شاید میت کے ورثا کے رونے پیٹنے سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا نے 

سنی تو وضاحت فرمائی کہ میت کو ورثا کے رونے پیٹنے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ 

 "ہیں جبکہ اس میت کا حال یہ ہے کہ اسے عذاب ہو رہا ہے۔یہ تو اسے رو رہی "

ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سنت کے ایک حکم کو دوسرے حکم سے  

منسوخ فرما دیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حکم کی اس تبدیلی کی وضاحت نہ فرمائیں۔ آپ نے تو 

خص نے آپ کے یہ احکام سنے اس نے ان میں سے ایک کو یاد کر لیا اور وضاحت فرما دی لیکن جس ش

دوسرے حکم کو وہ آگے منتقل نہ کر سکا۔ یہ دوسرا حکم بھی ضائع نہیں ہوا بلکہ اب بھی موجود ہے اور 

 جو چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے۔

رسول ہللا صلی ہللا ) جو کچھ میں نے سنت کے بارے میں بیان کیا ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ یعنی 

نے خود بھی اپنے احکام کے مابین فرق کیا ہے۔ احکام کے اس فرق کے معاملے میں بھی ( علیہ وٰالہ وسلم

بھی یہ نہیں کہتا کہ حضور نے اپنے احکام میں ( عالم)ہم پر الزم ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ کوئی 

جبکہ یہ " احکام میں کوئی فرق نہیں ہے"ا ہے کہ فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ اگر کوئی یہ بات کہت

فرق خود نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے روا رکھا ہے، تو وہ شخص ایسا یا تو العلمی کی بنیاد پر کہتا 

حضور ( ہر معاملے میں)وہ شک کرنے کے مرض میں مبتال ہے۔ یقیناً ہللا تعالی کی اطاعت ہے یا پھر 

 م کی پیروی ہی میں ممکن ہے۔صلی ہللا علیہ وٰالہ وسل

اگر ہمیں سنت میں کوئی اختالف نظر آئے تو ایسا یا تو اس وجہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ  

اس بات کو مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھا گیا جس کے نتیجے میں یہ اختالف پیدا سے ہو سکتا ہے کہ 

کسی دوسری روایت سے معلوم کر سکتے ہیں یا پھر یہ  ۔ اب جو کچھ ہم تک نہیں پہنچ سکا اسے ہمہو گیا

ہمیں ایسی کوئی بھی حدیث  محض حدیث بیان کرنے والے کے وہم یا غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔( اختالف)

نہیں ملی جس میں بظاہر اختالف پایا جاتا ہو اور ہم اس اختالف کی وجہ نہ جانتے ہوں۔ وجوہات میں وہ 

 ں اوپر بیان کر چکا ہوں۔تمام باتیں شامل ہیں جو می
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اگر دو احادیث میں اختالف پایا جائے تو اسے حل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اس  

مستند ہے۔ ان میں سے زیادہ مستند وہی ہو گی حدیث کو اختیار کر لیں گے جو ان دونوں میں سے زیادہ 

ی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم، یا دوسرے شواہد جو میں جس کے بارے میں کوئی دلیل ہمیں کتاب ہللا، سنت نب

پہلے بیان کر چکا ہوں سے مل رہی ہے۔ ہم اس حدیث کو اختیار کریں گے جو زیادہ قوی ہے اور دالئل 

 سے زیادہ مستند ثابت ہوئی ہے۔

کئے  ہمیں آج تک کوئی ایسی دو حدیثیں نہیں ملیں جن کے اختالف کو حل نہ کیا جا سکے یا اوپر بیان 

گئے دالئل یعنی کتاب ہللا، سنت اور دیگر دالئل سے مناسبت کی بنیاد پر کسی ایک کو ترجیح نہ دی جا 

 سکے۔ 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے جس چیز سے منع فرما دیا وہ حرام ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسی  

تو پھر ہم ( سندیدہ کے درجے میں ہےبلکہ ناپ)دلیل مل جائے جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ حرام نہیں ہے 

 اسے اسی طرح تسلیم کر لیں گے۔ 

جہاں تک رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت پر قیاس کرنے کا تعلق ہے تو اس کی دو اقسام  

 ہیں۔ ان میں سے ہر قسم پھر متعدد ذیلی اقسام پر مشتمل ہے۔

 وہ اقسام کیا ہیں؟ :سائل

ہللا تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کے زبان کے ذریعے ( یہ ہے کہپہلی قسم تو ) :شافعی

ہللا اپنی عبادت و اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس کی عبادت و اطاعت کے اس حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ 

ے اس کے معنی کی تعالی نے جو احکام اپنے بندوں پر الزم کئے ہیں، رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم ن

وضاحت فرما دی ہے یا پھر یہ وضاحت ہم تک آپ سے منسوب احادیث کے ذریعے پہنچی ہے۔ اس 

معاملے میں کوئی بھی ایسا حکم باقی نہیں رہ گیا ہے جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔ اہل علم کے لئے 

مطابق ہوں۔ ( ی کےقرآن کے معن)ضروری ہے کہ وہ سنت کے راستے کو اختیار کریں اگر اس کے معنی 

 مزید نکلتی ہیں۔اس سے متعدد اقسام 

حالل قرار دیا عام طور پر دوسری قسم یہ ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے کسی چیز کو  

حرام قرار دے دیا۔ ہم اسے عام طور پر حالل  کے لئے اسے( شخص، گروہ یا صورتحال)اور کسی خاص 

اس تھوڑے کے لئے اسے حرام ہی سمجھیں گے۔ ہم ( فرد، گروہ وغیرہ)ہی سمجھیں گے اور مخصوص 

دیگر صورتوں کے )سے خاص پر قیاس نہیں کریں گے بلکہ اکثریت کے عام حکم پر قیاس کرتے ہوئے 

 اکثریت پر قیاس کرنا اقلیت پر قیاس کرنے سے بہتر ہے۔کیونکہ ( لئے احکام اخذ کریں گے

عام طور پر حرام کو ورت میں ہو گا کہ اگر آپ نے ایک چیز یہی معاملہ اس کے برعکس صبالکل  

۔ اسی طرح کے لئے اسے حالل قرار دیا( شخص، گروہ یا صورتحال)قرار دیا اور اس میں کسی خاص 

اگر ہللا تعالی نے کوئی حکم فرض قرار دیا اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس میں کسی خاص 

کے لئے تخفیف فرما دی۔ جہاں تک قیاس کا تعلق ہے تو اسے صرف قرآن، ( لفرد، گروہ یا صورتحا)

 سے حاصل کردہ احکام پر ہی کیا جا سکتا ہے۔( صحابہ)سنت اور آثار 

پہننے سے منع فرمایا۔ ریشم اس کی مثال یہ ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اسراف کے باعث مردوں کو : نوٹ

اجازت چاہی تو آپ نے اس مخصوص صورتحال میں اس کی ش کے باعث ریشم کی قمیص پہننے کی ایک صحابی نے خار

 اجازت دے دی۔

ہم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی ثابت شدہ مستند حدیث کے خالف رائے قائم کریں، مجھے امید  

ا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ نہیں ہو گا۔ ایسا کرنے ککبھی ایسا ہے کہ انشاء ہللا ہمارے معاملے میں 

کسی شخص کو ایک حدیث کا علم ہی نہ ہو یا یہ اس کے ذہن ہی میں نہ کہ ہے  ہو سکتاضرور  یہہاں 

 رہے یا وہ اسے سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے اور اس بنیاد پر وہ اس حدیث کے خالف رائے قائم کر لے

 نہیں کرے گا۔بھی ایسا لیکن جان بوجھ کر کوئی 
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یہ جو اقسام آپ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی مثال بیان کیجیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ  :سائل

آپ میرے ہر سوال کے جواب میں جامع اور مختصر بات بیان کر دیجیے جو میں بھول نہ سکوں۔ سنت 

کو قرآن کے ساتھ  نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ناسخ و منسوخ سے ابتدا فرمائیے اور اس کی مثالوں

 بیان کیجیے اگرچہ آپ کو اپنی فرمائی ہوئی بات کو دوہرانا پڑے۔

( یروشلم)ہللا تعالی نے پہلے اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم پر یہ الزم کیا کہ آپ بیت المقدس  :شافعی

حضور صلی ہللا کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اب بیت المقدس قبلہ بن گیا اور اس زمانے میں جب 

کسی کے لئے یہ جائز نہ رہا کہ وہ کسی اور جانب منہ کر تو علیہ وٰالہ وسلم نے اس کی جانب رخ فرمایا، 

اس کے بعد ہللا تعالی نے بیت المقدس کے قبلہ بنائے جانے کا حکم منسوخ فرما دیا اور کے نماز ادا کرے۔ 

قبلہ بنا لیں۔ جیسے ہی کعبہ قبلہ بنا، اب کسی مسلمان اپنے رسول اور عام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کو 

کسی اور جانب منہ کر کے نماز ادا کرے۔ اب  ،کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ سوائے خطرے کی حالت کے

 کر سکے۔ادا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز دوبارہ یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کبھی 

م اپنے زمانے میں حق تھا جب نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا یہ حک 

قبلے کو تبدیل کر لیا تو اب قیامت تک ( ہللا کے حکم سے)نے اس کی طرف رخ انور فرمایا۔ جب آپ نے 

کے لئے حق یہی ہے کہ مسجد الحرام کی جانب منہ کیا جائے۔ بعینہ یہی معاملہ کتاب ہللا اور سنت نبی کے 

 حکام کا ہے۔دوسرے منسوخ ا

کتاب و سنت کے اس ناسخ و منسوخ کی وضاحت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر رسول ہللا صلی ہللا علیہ  

وٰالہ وسلم کوئی سنت قائم فرمائیں اور ہللا تعالی آپ کو اس کی بجائے کسی اور بات کا حکم دے دے تو یہ 

سوخ حکم پر ہی عمل کرتے نہ رہ الزم ہے کہ آپ اس دوسری سنت کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ من

چاہیے جو عربی زبان یا کتاب و  ینہیں ہون غلط فہمیجائیں۔ کسی ایسے شخص کو اس معاملے میں کوئی 

اور اگر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کوئی سنت جاری فرمائیں ہے کہ  نابلدسنت کے باہمی تعلق سے 

ایسا ہرگز نہیں )تو کتاب ہللا، سنت کو منسوخ کر دیتی ہے اس معاملے میں قرآن میں کوئی حکم آ جائے 

 (ہے۔

 کیا یہ ممکن ہے کہ سنت، کتاب ہللا کے خالف کوئی حکم جاری کر سکے؟ :سائل

ایک تو ہللا بالکل نہیں، کیونکہ ہللا جل ثناؤہ نے اپنے بندوں پر دو طرح سے حجت قائم فرمائی ہے۔  :شافعی

ی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت۔ ان دونوں کی بنیاد کتاب ہللا ہی کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے نب

یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ  میں ہے جس میں سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

وٰالہ وسلم ایک سنت قائم فرما دیں اور جب اسے منسوخ کریں تو اس کی ناسخ سنت جاری ہی نہ فرمائیں۔ 

حکم وہی ہو گا جو دونوں میں سے بعد واال ہو گا۔ کتاب ہللا کے اکثر ناسخ احکام ( منسوخ کرنے واال)سخ نا

 کا علم ہمیں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت ہی سے ہوتا ہے۔

جب سنت قرآن کے ناسخ احکام کو بیان کرتی ہے اور ناسخ اور منسوخ احکام کے مابین فرق کرتی ہے   

و یہ ناممکن ہے کہ کوئی سنت قرآن سے منسوخ ہو جائے اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم ایسی ت

جس ( یہ میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ)سنت جاری نہ فرمائیں جو پہلی سنت کو منسوخ کر رہی ہو۔ 

 جائے۔بندے پر ہللا کی حجت پوری ہو چکی ہے اسے اس معاملے میں کوئی شبہ باقی نہ رہ 

اس کے ساتھ کوئی سنت بھی اگر مجھے قرآن کا کوئی حکم اپنے ظاہری الفاظ میں عام ملے اور  :سائل

ملے لیکن یہ سنت قرآن کے ظاہری الفاظ کے خالف ہو تو کیا  یہوئ یقرآن کے اس حکم کی وضاحت کرت

 ہم یہ نہ سمجھ لیں گے کہ یہ سنت قرآن سے منسوخ ہے؟

 ئے نہیں ہے۔یہ کسی عالم کی را :شافعی

 ایسا کیوں ہے؟ :سائل

ہللا تعالی نے اپنے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم پر آپ کی جانب کی جانے والی وحی کی پیروی  :شافعی
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کو فرض کیا۔ جیسا لوگوں پر آپ کی اطاعت  اور الزم کی، آپ کے راہ راست پر ہونے کی خود گواہی دی

کئی معانی کا احتمال ممکن ہے۔ بعض اوقات ہللا کی کتاب کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زبان میں 

کے لئے ہوتا ہے اسی ( شخص، گروہ یا صورتحال)میں کوئی حکم بظاہر عام لگتا ہے لیکن یہ کسی خاص 

طرح بعض اوقات ایک حکم بظاہر خاص لگتا ہے لیکن وہ عمومی حکم ہوا کرتا ہے۔ اس کی وضاحت 

ساتھ سنت کا مقام یہی ہے۔ سنت کبھی کتاب ہللا کی مخالف نہ ہو گی سنت سے ہوتی ہے۔ ہللا کی کتاب کے 

کتاب ہللا کے احکام کی ہو گی یا پھر یہ  ی کرتیعین مطابق کتاب ہللا کی پیرو ےبلکہ قرآن کے احکام ک

 وضاحت کرتی ہو گی۔ یہ ہر حال میں کتاب ہللا کی پیروی ہی کرے گی۔

 لیل قرآن مجید سے مل سکتی ہے؟آپ نے جو فرمایا کیا اس کی کوئی د :سائل

ان میں سے بعض تو میں اسی کتاب میں بیان کر چکا ہوں۔ ہللا تعالی نے نماز، زکوۃ اور حج کو  :شافعی

اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ نماز کیسے ادا کی  فرض کیا ہے

کیا ہیں؟ اس میں کیا اعمال ہیں؟ مال میں کتنی زکوۃ الزم  کی تعداد کتنی ہے؟ ان کے اوقاتجائے؟ نمازوں 

کس مال پر زکوۃ ہے اور کس پر نہیں؟ زکوۃ کس وقت دی جائے؟ حج کیسے کیا جائے؟ حج میں کیا ہے؟ 

 افعال درست ہیں اور کن سے بچنا چاہیے؟

چور مرد و عورت کے ہاتھ کاٹ "یعنی " أ ْيِدي  ُهم ا ُة ف اْقط ُعواو السَّارُِ  و السَّارِق  "میں نے ہللا تعالی کے ان ارشادات کہ  

ةٍ الزَّانِي  "اور   "دو ْلد  زانی مرد و عورت میں سے ہر ایک کو سو کوڑے "یعنی "  ُة و الزَّاِن ف اْجِلُدوا ُكلَّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا ِمائ ة  ج 

م فرمائی کہ صرف اسی چور کا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سنت قائکا بھی ذکر کیا ہے۔ رسول ہللا  "مارو

ہاتھ کاٹا جائے گا جس نے ربع دینار یا اس سے زائد کی چوری کی ہو اور کوڑے کنوارے یا غالم 

بدکاروں کے لئے ہیں نہ کہ آزاد شادی شدہ بدکاروں کے لئے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت 

ور بدکاروں کے لئے ہیں جبکہ بظاہر ان آیات کا نے بتایا کہ قرآن کے یہ احکام کچھ مخصوص چوروں ا

 مفہوم عام معلوم ہوتا ہے۔

آپ نے جو کچھ فرمایا، مجھے اس سے اتفاق ہے لیکن کیا آپ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے  :سائل

تمہارے پاس میری جانب سے جو : "مروی اس روایت کے بارے میں کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ

جائے اسے کتاب ہللا پر پیش کرو اگر یہ اس کے موافق ہو تو وہ بات میں نے ہی کہی ہے اور کچھ پیش کیا 

 " ۔اگر اس کے مخالف ہو تو وہ بات میں نے نہیں کہی

ثقہ شخص نے روایت نہیں کی جس نے کسی بھی چھوٹے یا بڑے ایسے یہ حدیث کسی بھی  :شافعی

عاملے میں ثبوت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک منقطع معاملے میں حدیث بیان کی ہو۔ یہ حدیث کسی بھی م

 روایت ہے جس کا راوی نامعلوم ہے۔ ہم اس قسم کی کسی روایت کو قبول نہیں کر سکتے۔

 کی رائے کے حق میں کوئی حدیث مروی ہے؟کیا نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے آپ  :سائل

 جی ہاں۔ :شافعی

نے عبید ہللا بن ابی رافع سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت سالم ابو النضر سے، انہوں سفیان نے 

میں تم سے کسی کو اس طرح سے نہ پاؤں کہ وہ اپنے : کی کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا

بیٹھا ہو اور جب اس کے سامنے میرے احکام میں سے کوئی ( متکبرانہ انداز میں)پلنگ پر تکیہ لگائے 

جائے جس میں میں نے کسی چیز کے بارے میں حکم دیا ہو یا کسی چیز سے روکا ہو تو وہ حکم پیش کیا 

کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، ہمیں یہ کتاب ہللا میں نہیں مال، اس لئے ہم اس کی پیروی نہ کریں گے۔ 

 (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ)

کو مسترد نہ ا کہ وہ کبھی بھی آپ کے حکم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے لوگوں پر الزم کر دی 

 کریں کیونکہ ہللا تعالی نے آپ کے حکم کی اتباع ان پر فرض کی ہے۔ 

کیا آپ ایسی مثالیں پیش کریں گے جن پر اہل علم یا کم از کم ان کی اکثریت آپ کے ساتھ متفق ہے  :سائل

 ہ حکم خاص ہے۔کہ کتاب ہللا کا حکم بظاہر عام تھا لیکن سنت نے وضاحت کی کہ ی
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 کر چکا ہوں۔مثالیں بیان پہلے ہی یہ اس کتاب میں میں جی ہاں،  :شافعی

 برائے کرم اگر آپ ان کا اعادہ فرما دیں۔ :سائل

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے :شافعی

ُتُكْم و ب    اُتُكْم و ب  ن اُتُكْم و أ خ و اُتُكْم و ع مَّاُتُكْم و خ اال  ِت ُحرِّم ْت ع ل ْيُكْم أُمَّه  اُتُكْم الالَّ ن اُت اأْل ِخ و ب  ن اُت اأْلُْخِت و أُمَّه 
ِت ِف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنس   ْلُتْم هِبِنَّ،ف ِإْن أ ْرض ْعن ُكْم و أ خ و اُتُكْم ِمْن الرَّض اع ِة و أُمَّه اُت ِنس اِئُكْم و ر ب ائُِبُكْم الالَّ ِت د خ  اِئُكْم الالَّ

ْلُتْم  ِبُكْم و أ ْن َت ْم ُعوا ب  نْي  اأْلُْخت  نْيِ َلْ  ت ُكونُوا د خ  ئُِل أ بْ ن اِئُكْم الَِّذين  ِمْن أ ْصال   ِإالَّ م ا ق ْد هِبِنَّ ف ال  ُجن اح  ع ل ْيُكْم،و ح ال 
،ِإنَّ اللَّه  ك ان  غ ُفورًا ر ِحيًما ،ِكت اب  اللَِّه ع ل ْيُكْم،و ُأِحلَّ ل ُكْم م ا و اْلُمْحص ن اُت ِمْن النِّس اِء ِإالَّ م ا م ل ك ْت أ مْي اُنُكمْ   ۔س ل   

 ۔و ر اء  ذ ِلُكمْ 
حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خاالئیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی 

 ۔مائیں، رضاعی بہنیں، بیویوں کی مائیں، اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی تمہاری سوتیلی بیٹیاں

اگر تم نے اپنی بیویوں سے خلوت کر لی ہے تو سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہاں 

 اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر کوئی حرج نہیں۔ 

جمع ( نکاح میں)اور دو بہنوں کو ایک ساتھ ( سے نکاح کرنا)بیٹوں کی بیویوں ( صلبی)تمہارے سگے 

جو کچھ پہلے ہو چکا کیونکہ ہللا بخشنے واال مہربان ہے۔ دوسروں کرنا بھی حرام ہے سوائے اس کے کہ 

کنیز بن کر تمہارے ( جنگ میں)کے ساتھ بیاہی ہوئی خواتین بھی تم پر حرام ہیں سوائے اس کے کہ جو 

یہ ہللا کا قانون ہے جس کی پابندی کرنا تمہارے لئے الزم ہے۔ اس کے عالوہ جتنی اور خواتین  پاس آئیں۔

 (24-4:23النساء )تمہارے لئے حالل ہے۔ ( ان سے نکاح کرنا)بھی ہیں 

و ُأِحلَّ ل ُكْم "ہللا تعالی نے یہاں ان خواتین کا ذکر کیا جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا 
۔ رسول ہللا "ل ہےتمہارے لئے حال( ان سے نکاح کرنا)اس کے عالوہ جتنی اور خواتین بھی ہیں "یعنی " م ا و ر اء  ذ ِلُكمْ 

کوئی شخص بھی ایک ہی وقت میں ایک عورت اور اس کی پھوپھی سے ": صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ارشاد فرمایا

بخاری، مسلم، " )نکاح نہ کرے اور اسی طرح ایک ہی وقت میں ایک عورت اور اس کی خالہ سے نکاح بھی منع ہے۔

 ے عالم کو نہیں جانتا جو اس بات سے اختالف رکھتا ہو۔میں کسی ایس (ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مالک

اس میں دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سنت رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کبھی کتاب ہللا کے  

دوسری بات یہ ہے کہ خالف نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اس کے خاص اور عام احکام کی وضاحت کرتی ہے۔ 

حد کو قبول کیا گیا ہے۔ ہم اس حدیث کے بارے میں سوائے سیدنا ابوہریرہ رضی ہللا اہل علم کے ہاں خبر وا

 عنہ کے کسی اور راوی سے واقف نہیں ہیں۔ 

 کیا آپ کے رائے میں یہ حدیث کتاب ہللا کے ظاہری حکم کے متضاد نہیں ہے؟ :سائل

 سکتی۔ نہیں، نہ تو یہ بلکہ کوئی بھی حدیث کتاب ہللا کے مخالف نہیں ہو :شافعی

یہ " حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں۔۔۔ "تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہللا تعالی نے فرمایا کہ  :سائل

تمہارے ( ان سے نکاح کرنا)اس کے عالوہ جتنی اور خواتین بھی ہیں "حرمتیں بیان کرنے کے بعد یہ فرما دیا کہ 

 "۔لئے حالل ہے

حرام ہونے کا ذکر ہے جو ہر حالت میں حرام ہیں جیسا کہ ( ے لئےشادی ک)یہاں ان خواتین کے  :شافعی

یہاں ان خواتین کا ذکر ہے جو نسب یا رضاعی تعلق کے باعث ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی۔ 

شادی کے لئے حرام کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ان خواتین کا ذکر ہے جن کو ایک ہی نکاح میں جمع 

صل بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر ان میں سے ہر ایک سے نکاح درست ہے۔ جیسا کہ اکرنا حرام ہے۔ 

اس کا مطلب یہ " ۔تمہارے لئے حالل ہے( ان سے نکاح کرنا)اس کے عالوہ جتنی اور خواتین بھی ہیں  "ارشاد ہے کہ 

 ہے کہ یہ اس صورت میں حالل ہیں جس حال میں ہللا تعالی نے انہیں حالل کیا ہے۔ 

تمہارے لئے ( ان سے نکاح کرنا)اس کے عالوہ جتنی اور خواتین بھی ہیں "آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ارشاد کیا  
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کوئی خاتون بغیر نکاح کے حالل تو نہیں ہو سکتی اسی طرح چار کا مطلب یہ بھی ہے کہ " ۔حالل ہے

وسری سے نکاح بیویوں کے ہوتے ہوئے پانچویں سے نکاح جائز نہیں اور ایک بہن کے ہوتے ہوئے د

 جائز نہیں یا کوئی اور معاملہ جس سے منع کیا گیا ہو۔

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے میں نے وضو سے متعلق ہللا تعالی کے الزم کردہ احکام کا ذکر کیا اور نبی  

 موزوں پر مسح فرمایا۔ اکثر اہل علم نے مسح کی اس اجازت کو قبول فرمایا ہے۔

 کسی حکم کے خالف ہے؟کیا مسح قرآن کے  :سائل

 سنت کسی حال میں بھی قرآن کے خالف نہیں ہو سکتی۔ :شافعی

 کیا آپ ا س کی وضاحت فرما دیں گے؟ :سائل

 : ہللا تعالی نے ارشاد فرمایا :شافعی

ْعب  نْيِ ِإذ ا ُقْمُتْم ِإَل  الصَّالِة ف اْغِسُلوا ُوُجوه ُكْم و أ ْيِدي ُكْم ِإَل  اْلم ر اِفِق و اْمس ُحوا ِبُرءُ   ۔وِسُكْم و أ ْرُجل ُكْم ِإَل  اْلك 

جب تم نماز کے لئے اٹھو تو منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک 

 (5:6 المائدہ)دھو لو۔ 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اگر کسی شخص کا وضو ہو اور وہ اسے 

ی چیز الحق نہ ہو جس سے وضو دوبارہ کرنا الزم ہو تو نماز کی ادائیگی کے لئے یہ وضو اس کوئی ایس

اسی طرح آپ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ پاؤں دھونا صرف اسی کے لئے پر فرض نہیں ہے۔ 

یعنی اگر وہ پورا وضو کر )ضروری ہے جس نے کامل وضو کرنے کے بعد موزے نہ پہن رکھے ہوں۔ 

اسی طرح نبی  (ن لے تو پھر اگلے وضو میں اس کے لئے پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے۔کے موزے پہ

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے کچلی والے درندوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا ہے جبکہ ہللا تعالی کا ارشاد 

 :ہے

م  ِخنزِيٍر،ف ِإنَُّه رِْجٌس أ ْو  ال  أ ِجُد ِِف م ا أُوِحي  ِإِل َّ ُُم رًَّما ع ل ى ط اِعٍم ي ْطع ُمهُ   : ُقلْ   ْْ ِإالَّ أ ْن ي ُكون  م ْيت ًة أ ْو د ًما م ْسُفوًحا أ ْو 
 ۔ِفْسًقا أُِهلَّ ِلو رْيِ اللَِّه ِبهِ 

ایسی چیز نہیں ( کھانے کے قابل)میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں میں کوئی : آپ کہیے!( اے نبی)

سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو 

نافرمانی ہو کہ اس نے اسے ہللا کے عالوہ کسی اور ( ذبح کرنے والے کی)گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا 

 (6:240االنعام )کے لئے ذبح کر لیا ہو۔ 

 اس طرح ہللا تعالی نے حرام کھانوں کو بیان کر دیا ہے۔

 یا مطلب ہے؟اس کا ک :سائل

آپ کہیے کہ میرے پاس جو وحی آئی ہے میں کسی ایسی چیز !( اے نبی)اس کا مطلب یہ ہے کہ  :شافعی

کو حرام نہیں پاتا جو کہ تم لوگ کھاتے ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار یا دوسری چیزیں ہو جن کا یہاں 

زوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو ذکر ہوا۔ جو کچھ تم کھانا چھوڑ رہے ہو یہ درست نہیں کیونکہ پاک چی

اسے حرام نہ کریں۔ ہللا  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلمحالل ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا جب تک ہللا تعالی یا نبی 

مائیں اور ناپاک آپ ان پر پاک چیزوں کو حالل فر"یعنی "  ْم اْْل ب اِئث  ْم الطَّيِّب اِت و َُي رُِّم ع ل ْيهِ و َيُِلُّ َل ُ "تعالی کا ارشاد ہے کہ 

 (7:207االعراف )" چیزوں کو حرام

ہللا نے تجارت کو حالل  "یعنی "  ْيع  و ح رَّم  الرِّب اأ ح لَّ اللَُّه اْلب   و  "کہ  میں نے ہللا تعالی کے اس ارشاد کا ذکر بھی کیا

ن ُكمْ ال  ت   "فرمایا اور " قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ یعنی " بِاْلب اِطِل ِإالَّ أ ْن ت ُكون  َِت ار ًة ع ْن ت  ر اٍض ِمْنُكْم  ْأُكُلوا أ ْمو ال ُكْم ب  ي ْ

اس کے  "ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ سوائے اس کے کہ وہ تمہاری مرضی کی باہمی تجارت ہو۔"

ے بعد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے کچھ مخصوص اقسام کے سودوں سے منع فرما دیا جیس
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سونے کے دیناروں کو چاندی کے دراہم کے بدلے ادھار بیچنا شامل ہے اور اسی طرز کے دوسری ممنوع 

 سودے۔ یہ مثال اور دوسری تمام مثالیں کتاب ہللا کے خالف نہیں ہیں۔

 اس کے جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان کر دیجیے۔برائے کرم آپ نے جو کچھ فرمایا  :سائل

ب میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو اپنے ہللا کی کتا :شافعی

کی وضاحت کا مقام عطا فرمایا ہے اور اپنے بندوں پر آپ کی اطاعت کو الزم کر دیا ہے۔ یہ جو  احکام

اس کا " رت کو حالل قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ہللا نے تجا "یعنی "  ْيع  و ح رَّم  الرِّب اأ ح لَّ اللَُّه اْلب   و  "ارشاد فرمایا کہ 

مطلب یہ ہے کہ ہللا نے ہر اس تجارت کو حالل فرما دیا ہے جس سے ہللا نے اپنی کتاب یا اپنے نبی کی 

اس کے عالوہ  "یعنی "  و ُأِحلَّ ل ُكْم م ا و ر اء  ذ ِلُكمْ  "اسی طرح ہللا کے ارشاد کہ  زبان سے منع نہیں فرمایا ہے۔

سے مراد یہ ہے کہ ہللا نے اپنی کتاب میں جن خواتین کو " ۔یںتمہارے لئے حالل ہ وہنی اور خواتین بھی ہیں جت

جائز  انکاح یا ملکیت کے تعلق سے حالل کیا ہے، وہ حالل ہیں نہ کہ ہر عورت سے جنسی تعلقات قائم کرن

 عربی کالم کی مثالیں ہیں۔ واضح ۔ یہ ےہ

ے لئے جو کتاب و سنت کے تعلق سے آگاہ نہیں ہے، اگر سنت کو ترک کرنا درست ہوتا ایسے شخص ک 

کہا جاتا ہے، ایک " تجارت"تو ہم موزوں پر مسح کو ترک کر دیتے، ہر اس کام کو حالل سمجھتے جسے 

اور خاتون کے ساتھ ساتھ اس کی پھوپھی یا خالہ کو نکاح میں جمع کر لینے کو بھی درست سمجھتے، 

چوتھائی دینار "۔ یہ رائے رکھنا بھی درست ہو جاتا کہ کو کھانا جائز سمجھتےوغیرہ والے درندوں  کچلی

چور مرد "یعنی " ُة ف اْقط ُعوا أ ْيِدي  ُهم او السَّارُِ  و السَّارِق  "کا حکم " سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹے جائیں گے

کا اطالق ہوتا، " چوری"۔ جس کام پر بھی لفظ لے کا ہےکی آیت کے نزول سے پہ" و عورت کے ہاتھ کاٹ دو

 ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ کام کے کرنےاس 

شادی شدہ زانیوں کو رجم کرنے کا عمل جو نبی صلی ہللا علیہ یہ رائے رکھنا بھی درست ہو جاتا کہ  

ةٍ ُة و الزَّاِن ف اْجِلُدوا ُكلَّ و اِحٍد مِ الزَّانِي  "وسلم سے منسوب ہے اس آیت کہ  ْلد  زانی مرد و عورت میں سے "یعنی " ن ُْهم ا ِمائ ة  ج 

سے پہلے کا ہے۔ اب کنوارے اور شادی شدہ بدکاروں کو کوڑے ہی مارے جائیں " ہر ایک کو سو کوڑے مارو

اسی طرح یہ رائے رکھنا بھی درست ہو جاتا کہ رسول ہللا صلی ہللا  گے اور انہیں رجم نہ کیا جائے گا۔

"  ْيع  و ح رَّم  الرِّب اأ ح لَّ اللَُّه اْلب   و  "ارتی سودوں کی جن اقسام سے منع فرمایا ہے وہ حکم اس آیت علیہ وسلم نے تج

سے پہلے کا ہے۔ جب سے آیت نازل ہوئی تو یہ " ہللا نے تجارت کو حالل قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ "یعنی 

 تمام تجارتی سودے حالل ہو گئے۔

ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک شخص نے دوسرے سے قرض وصول کرنا  جہاں تک سود کا معاملہ 

اس طریقے سے وہ قرض کو موخر کر دے " قرض ادا کرو گے یا سود دو گے؟"ہو اور وہ اسے کہے، 

اور سود کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کر لے۔ اسی طرز کی بہت سے مثالیں موجود ہیں۔ جو شخص یہ 

کہ کوئی ناسخ سنت  منسوخ کیا جا سکتا ہےاس طرح ت کو قرآنی حکم سے سن"کہ )رائے رکھتا ہے 

وہ سنت کے بہت سے احکام کو منسوخ قرار دے دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رائے سوائے "( موجود نہ ہو

 کہنے والے کی العلمی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

 آپ نے صحیح فرمایا۔ :سائل

ہ وسلم کے بارے میں میں نے جو کچھ بیان کیا، جو اس سے اختالف سنت رسول صلی ہللا علیہ وٰال :شافعی

یعنی )سے اپنی العلمی کو اپنی رائے کی غلطی کے ساتھ اکٹھا کر دیتا ہے ( کے مقام)رکھتا ہے وہ سنت 

 (العلمی کے باعث غلطی کر بیٹھتا ہے۔

 ۔جو کسی اور سنت سے منسوخ ہو چکی ہوںکچھ ایسی سنتوں کو بیان کیجیے  :سائل

اپنے اپنے مقام پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ان کی تکرار ( اس کتاب میں)ناسخ اور منسوخ سنتوں کو  :شافعی

 سے کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔
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 بیان کر دیں۔ان میں سے بعض مثالیں بھی کافی رہیں گی اگر آپ انہیں اختصار سے  :سائل

 (حدیث میں آتا ہے۔) :شافعی

واقد سے اور انہوں نے  بنکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے، انہوں نے عبدہللا مالک نے عبدہللا بن ابی ب

نے قربانی کے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلعبدہللا بن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت کی کہ رسول ہللا 

ۃ عبدہللا بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عمرگوشت کو تین دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا۔ 

ئشہ کیونکہ میں نے سیدہ عا انہوں نے درست کہاکے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا، ( بنت عبدالرحٰمن)

 : رضی ہللا عنہا کو کہتے سنا

کے زمانے میں قربانی کے دن آئے تو نبی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصللوگ نبی ( غریب)دیہات سے کچھ 

تین دن تک تم رکھ سکتے ہو اس کے ( قربانی کے گوشت کو")نے ارشاد فرمایا،  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصل

 " صدقہ کر دو۔( کوغریبوں ان )بعد جو باقی بچے اسے 

لوگ اپنی قربانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ! یا رسول ہللا"بعد آپ سے عرض کیا گیا، اس کے کچھ عرصے 

" ال سے مشکیزے بنا لیتے ہیں۔یہ لوگ قربانی کے جانوروں کی چربی اکٹھی کر لیتے ہیں اور اس کی کھ

 (آپ نے کچھ اسی طرح ارشاد فرمایا" )پھر کیا ہوا"، آپ نے فرمایا

آپ نے تو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع ! یا رسول ہللا"انہوں نے عرض کیا، 

( یب دیہاتیوںغر)ان  میں نے تو ایسا: " نے ارشاد فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا " فرمایا تھا۔

تم چاہو ( اب چونکہ ایسی صورتحال نہیں ہے اس لئے)کی وجہ سے کہا تھا جو قربانی کے دن آئے تھے۔ 

 (مسلم، ابو داؤد، مالک) تو اس گوشت کو کھاؤ، چاہے صدقہ کرو اور چاہے محفوظ کر لو۔

ے آزاد کردہ غالم ابو عبید کو ہمیں ابن عینیہ نے بتایا کہ انہوں نے زہری سے اور انہوں نے ابن ازھر ک

تم "ہم علی بن ابی طالب رضی ہللا عنہ کے ساتھ عید گزاری اور آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، : کہتے سنا

 "میں سے کوئی بھی تین دن کے بعد قربانی کا گوشت نہ کھائے۔

سے، انہوں نے ہمیں ایک قابل اعتماد راوی نے بتایا کہ انہوں نے روایت کی معمر سے، انہوں نے زہری 

ہللا  یصلابن ازھر کے آزاد کردہ غالم ابو عبید سے اور انہوں نے علی رضی ہللا عنہ سے کہ رسول ہللا 

مسلم، نسائی، )" تم سے کوئی تین دن کے بعد قربانی کا گوشت نہ کھائے۔: "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیعل

 (احمد، شافعی

نے انس بن مالک رضی ہللا عنہ سے روایت کی۔ آپ نے ابن عینیہ نے ابراہیم بن میسرہ سے اور انہوں 

ہم اپنی قربانیوں کو ماشاءہللا ذبح کرتے اور پھر اس کے باقی گوشت میں سے اضافی گوشت کو : "فرمایا

 "(یعنی گوشت کو طویل مدت کے لئے محفوظ کر لیا جاتا) لے کر بصرہ تک کا سفر کر لیتے۔

دنا علی رضی ہللا عنہ کی نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  سے ان احادیث میں کئی معنی اکٹھے ہیں۔ سی

رحمۃ ہللا اور عبدہللا بن واقد  "تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھنا منع ہے"روایت کردہ حدیث کہ 

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی ہللا عنہ نے ۔ کے موافق ہیںایک دوسرے دونوں کی حدیث علیہ 

ی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے اس منع کرنے کے حکم کو سنا تھا۔ ممانعت کا یہی حکم عبدہللا بن واقد نبی صل

نہ  (یعنی اب گوشت تین دن سے زیادہ محفوظ کیا جا سکتا ہے)تک بھی پہنچا۔ اس کے بعد اس حکم سے رخصت 

تک یہ اجازت پہنچ جاتی تو  اگر ان دونوںتو علی رضی ہللا عنہ تک پہنچی اور نہ ہی عبدہللا بن واقد تک۔ 

وہ اس ممانعت کو بیان نہ کرتے جبکہ ممانعت کا یہ حکم اب منسوخ ہے۔ ان دونوں نے اجازت کے حکم 

کو ترک کر دیا حاالنکہ یہی ناسخ حکم ہے اور ممانعت منسوخ ہو چکی۔ ایک منسوخ حکم سننے والے کو 

 ناسخ حکم کو جاننے سے مستغنی تو نہیں کرتا۔

شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک تین دن سے زائد قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کا حکم منسوخ ہے۔ دیگر  امام: نوٹ

اگر کسی مقام پر قحط زدہ لوگ موجود ہوں ائمہ کے نزدیک یہ حکم اب بھی باقی ہے اگر ویسی ہی صورتحال پیدا ہو جائے۔ 

ے تک محفوظ کرنے کی بجائے جلد از جلد ان لوگوں کی تو زیادہ مناسب یہی ہو گا کہ قربانی کے گوشت کو طویل عرص

 کے لئے انہیں دے دیا جائے۔ضرورت کو پورا کرنے 

ہم لوگ قربانی کے محفوظ شدہ گوشت "اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی ہللا عنہ کے اس ارشاد میں کہ  

ت کے حکم کو تو سن لیا یہ احتمال ہے کہ انس رضی ہللا عنہ نے اجاز "کو بصرہ تک لے جایا کرتے تھے
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لیکن اس سے پہلے کی ممانعت کے حکم کو نہ سن سکے۔ اس وجہ سے انہوں نے رخصت سے تو فائدہ 

لیا اٹھایا۔ آپ نے یا تو ممانعت کے حکم کو سنا ہی نہیں یا پھر ممانعت اور اجازت دونوں کے حکم کو سن 

یہی وجہ ہے کہ ان دونوں راویوں  ہیں کیا۔اور چونکہ ممانعت کا حکم منسوخ تھا اس وجہ سے اس کا ذکر ن

 ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ (بظاہر)نے جو کچھ جانتے تھے روایت کیا جو 

ہر وہ شخص جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے کوئی بات سنے، اس پر الزم ہے کہ جو کچھ  

 اس نے سنا اسے دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ اسے جان لیں۔

ہ رضی ہللا عنہا نے نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ آپ سیدہ عائش 

نی کے گوشت کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا پھر اس کے بعد اس کی نے پہلے تو تین دن سے زیادہ قربا

ت دراصل ان اجازت دے دی۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ تین دن سے زیادہ گوشت کو اکٹھا کرنے کی ممانع

غریب دیہاتیوں کی وجہ سے تھی۔ یہ حدیث مکمل بات بیان کرتی ہے جس میں پورے واقعے کو شروع 

سے آخر تک بیان کیا گیا ہے اور منع کرنے اور بعد میں اجازت دے دینے کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے۔ 

 جو شخص بھی اس حدیث کو جانتا ہو اس پر الزم ہے کہ وہ اب اسی پر عمل کرے۔

احادیث میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہر راوی اپنے انداز میں بات کرتا ہے۔ کوئی پوری بات منتقل کر دیتا ہے اور : نوٹ

 یواقعے کے ہر پہلو کو جزو یبھ یہے کہ وہ کس یہوت اتینفس ہی یانسان ککوئی بات کا ایک حصہ بتانے پر اکتفا کرتا ہے۔ 

 وںیدلچسپ ات،ینظر االت،یواقعے کو اپنے خ یبھ یفطرت ہے کہ وہ کس ہی ینسان کرکھتا۔ ا ںینہ ادیحد تک  یک التیتفص

 ہے۔  کھتایسے د نکیع یاور تعصبات ک

سے قاتل کا  لیتفص یگواہ تو پور کیکہ ا ںیہ کھتےیقتل کا واقعہ ہو جائے تو ہم د یجگہ کوئ یاگر کس مثال کے طور پر 

 یاس ک ںیم قےیاس طر ونکہیکر پاتا ک ںینہ انیسے ب لیتفص ادہیداز کو زاس کے قتل کرنے کے ان کنیہے ل تایبتا د ہیحل

تو  وک ےیہوتا ۔ اس کے برعکس دوسرا گواہ قاتل کے حل ایکر پا ںیاور وہ اسے مناسب حد تک نوٹ نہ یہوت ںینہ یدلچسپ

 یدلچسپ یاس ک ونکہیہے ک تایکر د انیب ںیقتل کرنے کے انداز کو بڑے واضح انداز م کنیکرتا ل ںیسے نوٹ نہ لیتفص ادہیز

 یدلچسپ یبڑ ںیرہا ہو جواسلحے م کھید یشخص بھ سایا یسے اگر اس واقعے کو کوئ قےیطر یہے۔ اس یہوت ںیم یاس

 یممکن ہے کہ کس یبھ سایکردے گا۔  ا انیسے ب لیتفص یکو بڑ اتیجزئ یکنسبت آلہ قتل  یک زوںیچ یرکھتا ہو تو وہ باق

غلط معلومات فراہم کر دے۔  ںیوجہ سے اس کے بارے م یخوف ک ایمفاد  یذات یوہ کس کنیہو ل ایشخص نے قاتل کو پہچان ل

جاتا  یرونما ہو ہ الفکچھ نہ کچھ اخت ںیکے بارے م التیتفص ںیکرنے والوں م انیواقعے کو ب یہ کیوجہ ہے کہ ا یہی

 ہے۔

ئلہ حل ہو جاتا ہے اور انسان درست ایک ہی موضوع سے وارد تمام روایات کو اکٹھا کر کے دیکھنے سے یہ مس 

معلومات تک پہنچ جاتا ہے۔ زیر بحث روایت میں سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا کی بیان کردہ روایت دوسری تمام روایات کی نہ 

 صرف تطبیق کر دیتی ہے بلکہ صورتحال کو اچھی طرح واضح کر دیتی ہے۔

جود ناسخ و منسوخ کی سب سے واضح مثال ہے۔ سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا کی یہ حدیث، سنت میں مو 

محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ بعض اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک حدیث کو جزوی طور پر 

لوگ بات کے پہلے حصے کو یاد کر لیتے ہیں اور دوسرے حصے کو محفوظ کرنے کا اہتمام نہیں کر 

ہیں اور پہلے حصے کو محفوظ نہیں کرتے۔ اس  پاتے اور بعض لوگ دوسرے حصے کو یاد کر لیتے

 طرح ہر کوئی اسی بات پر عمل کرتا ہے جو اس نے یاد کر لی ہوتی ہے۔

بعد میں دی گئی اجازت کہ قربانی کے گوشت کو محفوظ کر لیا جائے یا کھا لیا جائے یا صدقہ کر دیا  

غریب دیہاتی شہر ادف ہے۔ جب اختیار کر لینے کے مترمختلف صورتحال میں جائے، یہ ایک معنی کو 

میں آ گئے تو قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ محفوظ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ جب یہ لوگ 

چلے گئے تو اب اجازت مل گئی کہ چاہے گوشت کو کھایا جائے، سفر میں ساتھ رکھ لیا جائے، محفوظ کر 

 صدقہ کر دیا جائے۔ ( غریبوں کو)لیا جائے یا 

مال بھی ہے کہ تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھنا اب ہمیشہ کے لئے ایک یہ احت 

 منسوخ حکم ہے۔ اب انسان اپنی قربانی میں سے جو چاہے محفوظ کر لے اور جو چاہے صدقہ کر دے۔
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 کی دیگر مثالیں ناسخ و منسوخ روایات

 پہلی مثال

ابی ذئب سے، انہوں نے مقبری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل نے ابو فدیک سے، انہوں نے ابن 

عبدالرحٰمن بن ابی سعید سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی ہللا عنہ سے روایت کی جنہوں نے 

نماز ادا نہ کر سکے تھے یہاں تک کہ ( جنگ کی شدت کے باعث)ہم لوگ جنگ خندق کے دن : فرمایا

ہللا ہی مومنوں : "جیسا کہ ہللا تعالی نے ارشاد فرمایا مغرب کے بعد رات کو جا کر ہمیں کچھ وقت مل سکا

اس وقت رسول " کی طرف سے جنگ کرنے کے لئے کافی ہو گیا اور ہللا ہی طاقتور اور زبردست ہے۔

ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے بالل رضی ہللا عنہ کو بالیا کہ وہ اذان دیں۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل 

نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور کیا ہی اچھے طریقے سے نماز ادا کی جیسا کہ آپ  کی۔ پھر آپ ظہر کی

اس کے وقت پر کیا کرتے تھے۔ پھر آپ عصر کے لئے کھڑے ہوئے اور ایسے ہی نماز پڑھی۔ اس کے 

" خطرے کی نماز"بعد اسی طرح مغرب اور پھر عشا کی نمازیں ادا فرمائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 

احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے جب پیدل اور سوار ہر طرح سے نماز کی ادائیگی کا حکم  سے متعلق

 (احمد، دارمی، شافعی)دیا گیا۔ 

ابو سعید خدری رضی ہللا عنہ نے جنگ خندق کے سال رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی نماز کا ذکر 

( ہر حالت میں)پیدل و سوار "یعنی " أ ْو رُْكب انًاف رِج ااًل "کے احکام " (خطرے کی نماز)صلوۃ خوف "کیا۔ یہ واقعہ 

ہم اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ صلوۃ خوف کا حکم اس کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ " نماز ادا کرو

کے بعد نازل ہوا۔ جنگ خندق کے موقع پر ابو سعید خدری رضی ہللا عنہ موجود تھے۔ انہوں نے بیان کیا 

نمازوں میں ان کے عام وقت سے تاخیر کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ واقعہ  کہ اس موقع پر

صلوۃ خوف کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اب کبھی بھی شہر میں رہتے ہوئے نماز کو اس 

کے وقت سے موخر نہ کیا جائے گا اور نہ ہی سفر میں نمازوں کو جمع کرتے ہوئے موخر کیا جائے گا 

خواہ خطرے کی حالت ہو یا نہ ہو۔ ہر حالت میں نماز ویسے ہی ادا کی جائے گی جیسا کہ رسول ہللا صلی 

صلوۃ خوف سے متعلق ہمارا نقطہ نظر امام مالک کی اس روایت  ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔

 :کی بنیاد پر ہے

ر انہوں نے ایسے صحابہ سے جنہوں نے مالک نے یزید بن رومان سے، انہوں نے صالح بن خوات او 

ایک : حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نماز ادا کی تھی، سے روایت کی

گروہ نے رسول ہللا کے ساتھ صف بنا لی جبکہ دوسرا دشمن کی طرف متوجہ رہا۔ حضور اس وقت تک 

ایک رکعت ادا کر لی۔ اس کے بعد یہ لوگ  کھڑے رہے جب تک جو لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے

پلٹے اور دشمن کے مقابلے پر جا کھڑے ہوئے اور دوسرے گروہ نے آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا کر لی 

جو باقی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد حضور نے انتظار فرمایا اور اس گروہ نے اپنے طور پر دوسری 

بخاری، مسلم، نسائی، ابو )کر نماز پوری کر لی۔ رکعت پوری کر لی۔ اس کے بعد نبی  نے سالم پھیر 

 (داؤد، مالک

ہمیں ایسے لوگوں سے روایت پہنچی ہے جنہوں نے اسے عبدہللا بن عمر بن حفص سے سنا، انہوں نے 

بن جبیر سے بھائی عبید ہللا بن عمر سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے صالح بن خوات اپنے 

 صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے بیان کی۔سے اسی کے مثل روایت نبی  اور انہوں نے اپنے والد

نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے اور روایتیں بھی منقول ہیں جس میں صلوۃ خوف کا ایسا طریقہ بیان کیا 

گیا ہے جو امام مالک کی روایتوں سے مختلف ہے۔ ہم ان روایتوں کو چھوڑ کر مالک کی روایت کو قبول 

یں کیونکہ یہ قرآن کے زیادہ قریب ہے اور دشمن کے مقابلے پر نماز کا یہ طریقہ زیادہ موزوں کرتے ہ

میں بیان کر دیا " کتاب الصلوۃ"ہے۔ ہم نے یہاں اس اختالف ذکر کر دیا ہے اور اپنے دالئل کو تفصیل سے 

رق مقامات پر بیان ہو ہے۔ یہاں ہم نے متضاد روایتوں کو بیان نہیں کیا ہے کیونکہ یہ اس کتاب میں متف

 چکی ہیں۔

 دوسری مثال 

 :ہللا تبارک و تعالی کا ارشاد ہے
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ِت ي ْأِتني  اْلف اِحش ة  ِمْن ِنس اِئُكْم ف اْست ْشِهُدوا ع ل ْيِهنَّ أ ْرب  ع ًة ِمْنُكْم ف ِإْن ش ِهُدوا ف أ ْمِسكُ  وُهنَّ ِِف اْلبُ ُيوِت ح َّتَّ ي  ت  و فَّاُهنَّ و الالَّ
اِن ي ْأتِي اهِن ا ِمْنُكْم ف آُذوُُه ا ف ِإْن ت اب ا و أ ْصل ح ا ف أ ْعرُِضوا ع ن ُْهم ا ۔ْو َي ْع ل  اللَُّه َل ُنَّ س ِبياًل اْلم ْوُت أ    ۔و اللَّذ 

تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے چار آدمیوں کی گواہی طلب کرو۔ اگر 

دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا  گواہی دے( ان کی بدچلنی کی)وہ 

پھر ہللا ان کے لئے کوئی اور راستہ نکال دے۔ تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو 

 (16-4:15النساء )۔ دو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصالح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو اذیتکچھ 

اس کے بعد ہللا تعالی نے اپنے رسول میں بدکاری کی سزا قید اور کچھ اذیت بیان کی گئی ہے۔  اس آیت

 :صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم پر بدکاری کی سزا کے حکم کو نازل کیا۔ ارشاد ہوا

ةٍ   ۔الزَّانِي ُة و الزَّاِن ف اْجِلُدوا ُكلَّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا ِمائ ة  ج ْلد 
 (24:2النور )ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ بدکار مرد و عورت، 

 :لونڈیوں کے متعلق ارشاد فرمایا

 ۔ف ِإذ ا أُْحِصنَّ ف ِإْن أ ت  نْي  بِف اِحش ٍة ف  ع ل ْيِهنَّ ِنْصُ  م ا ع ل ى اْلُمْحص ن اِت ِمْن اْلع ذ ابِ 
مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی 

 (4:25النساء )کی نسبت آدھی سزا ہے جو محصنہ خواتین کے لئے مقرر ہے۔ 

اس طرح سے بدکاری کے جرم میں قید کی سزا کو منسوخ کر دیا گیا اور سزا کا نفاذ کر دیا گیا۔ جہاں تک 

ان پر اس سزا کی  "یعنی "  اْلُمْحص ن اِت ِمْن اْلع ذ ابِ  ف  ع ل ْيِهنَّ ِنْصُ  م ا ع ل ى "ہللا تعالی کے لونڈیوں سے متعلق ارشاد 

، اس میں ہللا تعالی نے بدکاری کا ارتکاب کا تعلق ہے" نسبت آدھی سزا ہے جو محصنہ خواتین کے لئے مقرر ہے

کرنے والے کے آزاد ہونے یا غالم ہونے میں فرق کیا ہے۔ نصف تو کوڑوں کی سزا ہی کا ہو سکتا ہے۔ 

کا نصف ہونا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجم کا تعلق تعداد سے نہیں ہو سکتا۔ مجرم  رجم کی سزا

کی موت تو ایک پتھر سے بھی ہو سکتی ہے اور ہزار یا اس بے بھی زائد پتھروں سے بھی۔ چونکہ 

پتھروں کی تعداد نا معلوم ہے اس لئے اس کا نصف ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح موت کا نصف کرنا بھی 

 مکن نہیں ہے۔م

ةٍ "سورۃ نور میں ہللا تعالی کے ارشاد   ْلد  بدکار مرد و عورت، ان "یعنی " الزَّانِي ُة و الزَّاِن ف اْجِلُدوا ُكلَّ و اِحٍد ِمن ُْهم ا ِمائ ة  ج 

میں یہ احتمال تھا کہ یہ سزا یا تو بدکاری کا ارتکاب کرنے والے " دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو

زاد مرد و عورت کے لئے ہے یا پھر بعض لوگوں کے لئے ہے۔ ہم نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ ہر آ

وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کی سنت سے یہ اخذ کیا ہے کہ سو کوڑوں کی سزا کس کے لئے 

 ہے۔ 

ے روایت کرتے عبدالوہاب، یونس بن عبید سے، وہ حسن سے اور وہ عبادہ بن صامت رضی ہللا عنہ س

مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے حاصل کرو، ہللا : "ہیں کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا

کے لئے راستہ نکال دیا۔ کنوارے بدکاروں کے لئے سو کوڑے اور ایک ( فاحشہ عورتوں)تعالی نے ان 

مسلم، )ور رجم کی سزا ہے۔ سال کی جالوطنی کی سزا ہے اور شادی شدہ بدکاروں کے لئے سو کوڑے ا

 (احمد، ابن ماجہ، مسند شافعی

دراصل اس " ہللا تعالی نے ان کے لئے راستہ نکال دیا""رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے اس ارشاد کہ 

اْلم ْوُت  ح َّتَّ ي  ت  و فَّاُهنَّ "کے حکم سے متعلق تھا۔ ہللا تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کی سزا سے پہلے موجود بدکاری 
 ۔"یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا پھر ہللا ان کے لئے کوئی اور راستہ نکال دے "یعنی " أ ْو َي ْع ل  اللَُّه َل ُنَّ س ِبياًل 

اس کے بعد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ماعز کو رجم کیا اور انہیں کوڑے نہیں مارے، اسی  

کیا اور انہیں بھی کوڑے نہیں مارے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ  طرح آپ نے اسلمی خاتون کو رجم

آزاد  وسلم کی سنت سے یہ معلوم ہوا کہ شادی شدہ بدکاروں کے لئے کوڑوں کی سزا منسوخ ہو چکی ہے۔
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کے " احصان"لوگوں کی بدکاری کی صورت میں سزا کا فرق صرف نکاح یا کسی اور طریقے سے 

 ذریعے کیا گیا ہے۔

کے لئے راستہ ( فاحشہ عورتوں)ہللا تعالی نے ان  "یہ ارشاد فرمایا کہ ل ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے رسو 

اس ارشاد سے یہ معلوم ہوا " ۔نکال دیا۔ کنوارے بدکاروں کے لئے سو کوڑے اور ایک سال کی جالوطنی کی سزا ہے

خ ہوا۔ دوسری سزاؤں کا حکم بعد میں دیا کہ بدکاروں کی سزا میں سب سے پہلے قید کی سزا کا حکم منسو

" قید"گیا تھا اور انہیں نافذ بھی بعد میں کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بدکاروں کی سب سے پہلی سزا یہی 

 ہے۔

مالک نے ابن شھاب سے، انہوں نے عبیدہللا بن عبدہللا سے، اور انہوں نے ابوھریرہ اور زید بن خالد 

کے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلدو شخص رسول ہللا : کی۔ ان دونوں نے بیان کیارضی ہللا عنہما سے روایت 

کے قانون کے ہمارے درمیان ہللا ! یا رسول ہللا"پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، 

یا رسول "دوسرا شخص جو ان دونوں میں زیادہ سمجھ دار تھا، کہنے لگا، " فیصلہ فرما دیجیے؟ مطابق

 ۔ "بولو"آپ نے فرمایا، " برائے کرم ٹھہریے، پہلے مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔! ہللا

میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مالزم تھا۔ اس نے ان صاحب کی بیوی سے بدکاری کی۔ "وہ کہنے لگا،  

مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بیٹے کو رجم کی سزا دی جائے گی۔ میں نے اس کا فدیہ سو بھیڑیں اور 

اس کے بعد میں نے اھل علم سے پوچھا تو " ایک لونڈی کی صورت میں ان صاحب کو ادا کر دیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے اور ایک سال کی جال وطنی کی سزا دی جائے گی اور ان 

 " صاحب کی بیوی کو رجم کی سزا دی جائے گی۔

اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، : "شاد فرمایانے ار وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا  

میں تمہارے مابین ہللا کے قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تمہاری بھیڑیں اور لونڈی تو واپس تمہیں 

اس کے بیٹے کو سو کوڑے اور ایک سال کی جالوطنی کی سزا دی گئی۔ ( اس کے بعد)لوٹائی جائے گی۔ 

دیا کہ دوسرے شخص کی بیوی کو الیا جائے۔ اگر وہ اپنے جرم کا اعتراف آپ نے انیس اسلمی کو حکم 

بخاری، )کر لے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ اس عورت نے اعتراف کر لیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ 

 (نسائی، مالک

 موٰالہ وسل ہیہللا عل یصلنبی : مالک نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت کی

 (بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ)دو یہودیوں کو رجم کیا۔ نے بدکاری کے جرم میں 

اس طرح سے سو کوڑے اور جال وطنی کی سزا کنوارے بدکاروں اور رجم کی سزا شادی شدہ بدکاروں 

کے لئے مقرر ہو گئی۔ اگر کسی جوڑے کو کوڑے اور رجم دونوں کی سزا دی جائے تو اس کے لئے 

۔ اگر وہ دونوں شادی شدہ نہ ہوں بلکہ کنوارے ہوں تو ان رجم سے منسوخ کر دی گئی ہے کوڑے کی سزا

 کے لئے کوڑوں کی سزا ہے۔ 

شادی شدہ افراد کو رجم، کوڑوں کی سزا سے متعلق آیت کے نزول کے بعد دیا گیا۔ یہ اس بنیاد پر تھا  

ہللا کے حکم )کم روایت کیا ہے۔ یہ معانی کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ہللا تعالی سے یہ ح

 قریب ترین ہیں اور ہمارے لئے سب سے زیادہ قابل ترجیح ہیں لیکن ہللا تعالی بہتر جانتا ہے۔( سے

 تیسری مثال

نبی صلی ہللا علیہ : مالک نے ابن شھاب سے اور انہوں نے انس بن مالک رضی ہللا عنہ سے روایت کی

ر تھے۔ آپ اس سے گر گئے اور آپ کی دائیں جانب زخمی ہو گئی۔ آپ نے وٰالہ وسلم ایک گھوڑے پر سوا

روزانہ کی نمازوں میں سے ایک نماز اس طرح سے ادا کی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے بھی آپ 

امام اس لئے بنایا "، کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز اد ا کی۔ نماز کے بعد آپ ہماری طرف مڑے اور فرمایا

اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، جاتا ہے کہ 

سمع ہللا 'جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ ہاتھ اٹھائے تو تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، جب وہ کہے 

ے پیچھے بیٹھ کر ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی اس ک'ربنا و لک الحمد'تو تم کہو ' لمن حمدہ

 (بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مالک)ہی اکٹھے نماز ادا کرو۔ 

مالک نے ہشام بن عروۃ سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا سے 

ں گھر میں نماز ادا نے بیماری کی حالت می وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا : روایت کی۔ آپ نے فرمایا
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فرمائی۔ آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر۔ آپ نے انہیں اشارے 

امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی "سے بیٹھنے کے لئے کہا۔ نماز کے بعد آپ مڑے اور فرمایا، 

ہاتھ اٹھائے تو تم بھی ہاتھ اٹھاؤ اور  پیروی کی جائے۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ

 ( بخاری، احمد)جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ 

یہ انس رضی ہللا عنہ کی حدیث کے مثل ہے لیکن سیدنا انس کی حدیث میں زیادہ تفصیالت بیان کی گئی 

 ہیں۔ 

 وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا : یت کیہشام بن عروۃ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روامالک نے 

باہر نکلے۔ ابوبکر رضی ہللا عنہ اس وقت امامت کر رہے تھے، ( حجرے سے)اپنی بیماری کے دوران 

وہ حضور کے لئے پیچھے ہٹے لیکن آپ نے انہیں وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور ابوبکر کے ساتھ بیٹھ 

یروی کررہے تھے اور لوگ ابوبکر رضی ہللا عنہ کی پیروی گئے۔ اب ابوبکر نماز میں رسول ہللا کی پ

 (بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مالک)کر رہے تھے۔ 

 (امام شافعی نے اسی حدیث کو ترجیح دی ہے۔)

ابراہیم نخعی نے اسود بن یزید سے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا سے اور انہوں نے رسول ہللا 

سیدنا ابوبکر رضی ہللا عنہ سے عروۃ کی حدیث کے مثل حدیث روایت کی  اور وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصل

بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور ابوبکر رضی ہللا عنہ کھڑے ہو کر نماز  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہے۔ نبی 

 پڑھ رہے تھے۔ ابوبکر حضور کی پیروی کر رہے تھے اور پیچھے کھڑے لوگ ابوبکر کی۔

علیہ وٰالہ وسلم نے، اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہو، بیٹھ کر اور آپ کے رسول ہللا صلی ہللا 

۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ گھوڑے سے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی

گرنے والے واقعے میں آپ نے جو لوگوں کو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا تھا، وہ مرض الموت سے 

ے کا تھا۔ اس وجہ سے مرض الموت میں آپ کی نماز جو بیٹھ کر تھی اور پیچھے لوگ کھڑے ہو کر پہل

نماز ادا کر رہے تھے، نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ لوگ امام کے بیٹھنے کی صورت میں بیٹھ کر 

 نماز ادا کریں۔ 

پر لوگوں کا اتفاق  اس واقعے میں اس بات کی دلیل بھی موجود ہے جو سنت سے ثابت ہے اور جس 

رائے ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے میں اگر طاقت ہو تو وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے اور اگر 

طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے 

 لئے بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ 

ی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ اپنے آخری مرض میں بیٹھ کر نماز رسول ہللا صل 

ادا کر رہے تھے اور آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ سنت پہلی سنت کو منسوخ 

وں کا کر رہی ہے۔ یہ بات صحت مند اور بیمار کی نماز سے متعلق سنت سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ لوگ

اس بات پر اجماع ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے طریقے پر نماز پڑھے گا۔ اگر ایک بیمار، صحت مند 

کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا جب کہ امام کھڑے ہو کر۔ اسی طرح ہماری 

چھے صحت مند مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پی( بیماری کے باعث)رائے میں اگر امام 

بیمار )کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے فرض کو ادا کرے گا۔ ہاں یہ زیادہ مناسب ہے کہ 

  کسی اور کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لئے کہے۔( امام

بین مساجد میں یا اس کے مقرر کردہ نائحکمران قرون اولی میں تمام مساجد حکومت کے زیر انتظام ہوا کرتی تھیں۔ : نوٹ

امامت کیا کرتے تھے۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اور شخص امامت کا اہل نہ سمجھا جاتا اور ایسا کرنے کو بغاوت پر 

دور جدید کی بدعات میں سے یہ بھی ہے کہ حکمرانوں نے مساجد کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس سے یہ محمول کیا جاتا۔ 

یہ ہے کہ حکمرانوں کو مسجد میں الیا جائے تاکہ ان میں خوف خدا پیدا ہو اور وہ اپنی معلوم ہوتا ہے کہ اسالم کا مزاج 

ہمارے ہاں ایک اور جدت یہ پیدا ہوئی ہے کہ حکمران کو حکومت کو ہللا تعالی کے احکام کے مطابق چالنے والے بنیں۔ 

 ش کی جا رہی ہے۔مسجد میں النے کی بجائے مولوی صاحبان کو ایوان اقتدار میں پہنچانے کی کوش

بعض لوگوں کو اس سے یہ خیال گزرا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے بعد کسی اور کے لئے  



 Australian Islamic Library [امام شافعی کی کتاب الرسالہ کا اردو ترجمہ]

 

www.australianislamiclibrary.org Page 120 
 

بیٹھ کر امامت جائز نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جس حدیث کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی ہے وہ ایک منقطع 

ات کی بنیاد پر کسی کے لئے کوئی روایت ہے جو ایک ناقابل اعتماد شخص سے مروی ہے۔ ایسی روای

 (بیہقی) "میرے بعد کسی اور کے لئے بیٹھ کر امامت جائز نہیں۔"بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس روایت میں ہے، 

و ہمارے نقطہ نظر کی دلیل ہیں۔ اس طرز کی اور سنت کے ناسخ و منسوخ کی اور مثالیں بھی ہیں ج 

سے بعض ہم نے اپنی اس کتاب میں نقل کر دی ہیں اور باقی  مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں جن میں

 متفرق طور پر موجود ہیں۔( کے مختلف ابواب میں)قرآن اور سنت 

 متضاد روایات

کچھ ایسی احادیث بیان کیجیے جن میں تضاد ہو لیکن ناسخ و منسوخ کا فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو۔ آپ  :سائل

 آپ نے ایک حدیث کو لیا ہے اور دوسری کو ترک کیا ہے۔دالئل بھی بیان کیجیے جن کی بنیاد پر 

جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع  :شافعی

 کے دن صلوۃ خوف ادا فرمائی۔ 

تھا دشمن  ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز کے لئے صف انداز ہوا جبکہ دوسرا گروہ جو نماز نہیں پڑھ رہا

کے مقابلے پر جا کھڑا رہا۔ نماز پڑھنے والوں نے آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور پھر دوسری 

، اس کے بعد وہ لوگ دشمن (اس دوران حضور انتظار کرتے رہے)رکعت انہوں نے خود ہی پوری کی 

قی رہ جانے کے مقابلے پر چلے گئے اور دوسرا گروہ نماز کے لئے آ گیا اور اس نے آپ کے ساتھ با

والی رکعت ادا کی۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور اس گروہ نے دوسری رکعت پوری کر لی۔ اس کے بعد آپ نے 

 سالم پھیر کر نماز پوری کر لی۔

بعض امور میں اس سے ( صلوۃ خوف کا)سے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلابن عمر رضی ہللا عنہما نے نبی 

نے ایک گروہ کے ساتھ ایک  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی : ںمختلف طریقہ روایت کیا ہے۔ آپ کہتے ہی

رکعت ادا فرمائی جبکہ دوسرا گروہ آپ اور دشمن کے درمیان ڈٹا رہا۔ پھر آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے 

واال گروہ آپ کے اور دشمن کے درمیان حائل ہو گیا اور دوسرا گروہ جس نے پہلی رکعت نہ پڑھی تھی، 

باقی رہ جانے والی ایک رکعت میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سالم پھیرا اور آ کر آپ کے ساتھ 

 وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلیہ لوگ بھی میدان جنگ میں لوٹ گئے۔ اس طریقے سے سب لوگوں نے حضور 

 کے ساتھ نماز ادا کر لی۔

ایک گروہ کے ) لہ وسلمواٰ  ہیہللا عل یصلعسفان کی جنگ میں نبی : ابو عیاش الزرقی نے روایت کی ہے

آپ کے اور قبلے کے ( جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے)نماز ادا فرما رہے تھے اور خالد بن ولید ( ساتھ

لوگوں نے آپ کے ساتھ صف بنا کر نماز ادا کی۔ جب آپ نے رکوع فرمایا تو انہوں نے آپ تھے۔  درمیان 

آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرا گروہ دشمن پر  کے ساتھ رکوع کیا اور جب آپ نے سجدہ کیا تو انہوں نے

سجدہ کیا اور نماز کے لئے آ کھڑا ہوا۔ دوسرے گروہ نے نظر رکھے رہا۔ جب آپ سجدہ سے اٹھے تو اس 

 (نسائی، ابو داؤد)

 جابر رضی ہللا عنہ نے بھی اس سے ملتے جلتے معنی کی روایت کی ہے۔ 

 روایات نہیں ہیں۔ ( مستند)شدہ وہ ثابت  اس کے عالوہ اور بھی روایات ہیں لیکن

آپ نے دوسری روایات کو چھوڑ کر نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی غزوہ ذات الرقاع والی نماز  :سائل

 کی روایت کو قبول کیوں کیا ہے؟

میں نماز خوف سے متعلق ابو عیاش اور جابر رضی ہللا عنہما کی روایتوں کو قبول کر لوں گا اگر  :شافعی

 میں موجود ہے۔( ذات الرقاع والی روایت)بھی وہی سبب پایا جائے جو ان میں 

 وہ سبب کیا ہے؟ :سائل

آپ کے مقابلے پر آنے )ساتھی تھے جبکہ  1400رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ساتھ  :شافعی

فاصلے  ساتھی تھے۔ وہ کھلے صحرا میں کچھ 200کے ساتھ صرف  (رضی ہللا عنہ)خالد بن ولید ( والے

پر تھے۔ ان کے ساتھ ایک قلیل تعداد تھی جبکہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ساتھ اکثر لوگ 
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تھے۔ ان میں سے جو غالب تعداد میں تھے وہ دشمن کے حملے سے محفوظ تھے۔ اگر دشمن ان پر آ پڑتا 

انہیں ( خالد کا گروپ)بھی  تو وہ اسے دیکھ سکتے تھے۔ اگرچہ وہ حالت سجدہ ہی میں کیوں نہ ہوں تب

اور  کچھ دور ہودیکھ لیتا کیونکہ ان سے کوئی طرف چھپی ہوئی نہ تھی۔ اگر دشمن قلیل تعداد میں ہو اور 

حضور اور دشمن کے درمیان کوئی آڑ بھی حائل نہ ہو تو جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس حالت میں ان پر 

 صلوۃ خوف الزم ہوتی۔

دیبیہ کے سفر کا ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم چودہ سو صحابہ رضی ہللا عنہم کے ساتھ صلح حیہ واقعہ : نوٹ

آپ جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل مکہ کی خواہش تھی کہ 

کے لئے ممکن نہ تھا۔ جب آپ عسفان کے مقام کو اس سے روکا جائے لیکن حرمت والے مہینوں کے باعث آپ کو روکنا ان 

پر پہنچے جو کہ مکہ اور مدینہ کی درمیانی شاہراہ پر مکہ سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو قریش نے خالد بن 

ولید جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، کی قیادت میں دو سو سواروں کا ایک دستہ آپ کو روکنے کے لئے بھیج دیا۔ اس کا 

مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اشتعال دال کر لڑنے پر مجبور کیا جائے اور اس بہانے سے انہیں مکہ میں داخلے سے روک 

 دیا جائے۔ نماز پڑھنے کی یہ روایت اسی وقت کی ہے۔ 

یار حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اشتعال انگیزی سے بچتے ہوئے عسفان سے جدہ کی طرف جانے واال راستہ اخت 

کیا اور ایک طویل اور پر مشقت پہاڑی سفر کے بعد آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے جو جدہ اور مکہ کی درمیانی سڑک پر 

 عین حرم کی حدود پر واقع تھا۔ اسی مقام پر مشہور صلح حدیبیہ ہوئی۔

ورتحال کا فرق میرے خیال میں ذات الرقاع میں نماز والی روایت اس کے خالف نہیں ہے۔ یہ تو ص :سائل

 ہے۔ آپ ابن عمر رضی ہللا عنہما کی روایت کو درست کیوں نہیں سمجھتے؟

خوات بن جبیر رضی ہللا عنہ نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے روایت کی۔ اس کے قریب ترین  :شافعی

کہ نبی  معنی میں روایت سھل بن ابی حثمہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی ہللا عنہ سے محفوظ کی ہے

کی رات میں نماز خوف بالکل اسی طریقے پر ادا کی جسے خوات بن " ھریر"صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے 

جبیر رضی ہللا عنہ نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  روایت کیا۔ خوات رضی ہللا عنہ عمر اور حضور 

 سے تعلق میں سینئر صحابہ میں سے تھے۔

 کے عالوہ کیا کوئی اور دلیل بھی ہے؟صحابیت میں سینیارٹی  :سائل

 جی ہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کتاب ہللا سے موافقت رکھتی ہے۔ :شافعی

 یہ کتاب ہللا سے کیسے موافقت رکھتی ہے؟ :سائل

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے :شافعی

ة ، ف  ْلت  ُقْم ط ائِف ٌة مِ  ُْم الصَّال  ت  ُهْم، ف ِإذ ا س ج ُدوا ف  ْلي ُكونُوا ِمْن و ر اِئُكْم، و ِإذ ا ُكنت  ِفيِهْم ف أ ق ْمت  َل  ُهْم م ع ك  و ْلي ْأُخُذوا أ ْسِلح  ن ْ
ت  ُهمْ ، و ْلت ْأِت ط ائِف ٌة ُأْخر ى َل ْ ُيص لُّوا ف  ْلُيص لُّوا م ع ك   ِلح ِتُكْم و دَّ الَِّذين  ك ف ُروا ل ْو ت  ْوُفُلون  ع ْن أ سْ   . و ْلي ْأُخُذوا ِحْذر ُهْم و أ ْسِلح 

ًة،و ال  ُجن اح  ع ل ْيُكْم ِإْن ك ان  ِبُكْم أ ًذى ِمْن م ط ٍر أ وْ  ل ًة و اِحد  ُكنُتْم م ْرض ى أ ْن ت ض ُعوا   و أ ْمِتع ِتُكْم ف  ي ِميُلون  ع ل ْيُكْم م ي ْ
 ۔أ ْسِلح ت ُكْم،و ُخُذوا ِحْذر ُكمْ 

انہیں نماز ( حالت جنگ میں)ہوں اور کے ساتھ ( مسلمانوں)جب آپ میدان جنگ میں ان !( اے نبی)

کھڑا ہو۔ جب یہ ( نماز کے لئے)پڑھانے کے لئے کھڑے ہوں ایک گروہ آپ کے ساتھ اپنا اسلحہ لے کر 

لوگ سجدہ کر لیں تو پیچھے چلے جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر آپ کے 

اپنا اسلحہ لئے رکھے کیونکہ کفار اس تاک میں ہیں کہ تم  ساتھ نماز ادا کریں اور وہ بھی چوکنا رہے اور

اپنے ہتھیاروں اور سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ اگر تم بارش یا بیماری کی 

النساء )وجہ سے تکلیف محسوس کر رہے ہو تو اسلحہ رکھنے میں حرج نہیں مگر پھر بھی چوکنے رہو۔  

4:102) 

ة  ك ان ْت ع ل ى اْلُمْؤِمِنني  ِكت ابًا م ْوُقوتًاف ِإذ ا اطْ    ة ، ِإنَّ الصَّال  ْأن نُتْم ف أ ِقيُموا الصَّال   ۔م 

نماز قائم کرو کیونکہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات ہی ( پوری طرح)جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر 
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 (4:103النساء )میں فرض ہے۔  

از قائم کرو جیسا کہ تم خطرے کی حالت کے عالوہ نماز پڑھتے ہو۔ ہللا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نم 

تعالی نے امن اور خطرے دونوں حالتوں کی نماز میں فرق کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے دین 

غیر متوقع طور پر نہ آن پڑے۔ جب ہم خوات بن جبیر رضی ہللا کے ماننے والوں پر ان کا دشمن اچانک 

کا موازنہ اس کی مخالف حدیث سے کرتے ہیں تو ہمیں خوات والی حدیث احتیاطی تدابیر عنہ کی حدیث 

( نماز اور حفاظت میں)کے اعتبار سے زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ دونوں گروہ 

 برابر کے شریک ہوں۔ 

کرنی چاہیے جو  جو گروہ امام کے ساتھ نماز میں پہلے شریک ہے اس کی حفاظت دوسرے گروہ کو 

کو ادا نہیں کر رہا اسے پہلے گروہ کی حفاظت نماز میں شریک نہیں ہے۔ دوسرا گروہ جو نماز کے فرض 

کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اسے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، دائیں بائیں پھیل کر، اور جو کچھ اسے اٹھانا 

اسے حملے کا خوف محسوس کرے تو ری فوہے اٹھا کر اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اگر وہ دشمن کے 

اس کی وارننگ دے دینی چاہیے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو اسے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس پر 

کا  سے نہ ہٹے۔ اگر دشمن کے فوری حملے الزم ہے کہ وہ نماز ادا کرنے والوں اور دشمن کے درمیان 

 ام کو بھی چاہیے کہ وہ نماز کو مختصر کر دے۔خوف ہو تو حفاظت کرنے والوں کی وارننگ ملتے ہی ام

دونوں گروہوں کی ذمہ داری برابر برابر ہے۔ خوات رضی ہللا عنہ کی حدیث میں دونوں گروہوں کی  

حفاظت کی۔ ایک گروہ نماز ( اپنی باری پر)ذمہ داری برابر برابر تھی۔ ہر گروہ نے دوسرے گروہ کی 

ہا۔ اس کے بعد نماز پڑھنے والے گروہ نے حفاظت کرنے رہ کر دوسرے کی حفاظت کرتا ر سے باہر

والے گروہ کو نماز کی ادائیگی کا موقع دیا اور خود نماز سے باہر رہ کر اس کی حفاظت کرنے لگا۔ یہ 

 (کہ وہ ذمہ داریوں کو برابر برابر نبھائیں۔)عدل ہے دونوں گروہوں کے درمیان 

ث کے خالف ہے، اس میں احتیاطی تدابیر کو ملحوظ جو حدیث خوات بن جبیر رضی ہللا عنہ کی حدی 

نماز پوری ( پہلے نماز پڑھنے والے گروہ کی)خاطر نہیں رکھا گیا، پھر اس میں حفاظت کرنے واال گروہ 

پہلے حفاظت کرنے والے گروہ نے حفاظت کی اور پھر نماز ۔ تھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہونے سے پہلے

تھے اور ان میں  پڑھ رہےآ مال۔ اب دونوں گروہ ایک ساتھ نماز ( سجدے میں)پڑھنے والے گروہ سے 

سوائے امام کے اور کسی نے نماز پوری نہ کی تھی اور اکیال امام سے کوئی حفاظت کرنے واال نہ تھا۔ 

کے ( کی جنگی چال)حفاظت نہ کر سکتا تھا۔ یہ احتیاطی تدابیر اور دشمن کے چال کے خالف قوت لگانے 

 خالف ہے۔

تعالی نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کے نزدیک خطرے کی حالت کی نماز عام حاالت کی نماز ہللا  

سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے ماننے والوں کو دشمن کے اچانک حملے سے 

( میں ہللا کی کتاب)ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ ایک گروہ کو دوسرے کے مساوی ہی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ 

امام اور اس کے ساتھ دونوں گروہوں کی نماز کا ذکر ملتا ہے۔ امام یا کسی ایک گروہ کے لئے قضا نماز 

کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے 

ضا نماز نہیں ہے۔ انہوں نماز سے نکل آئے، کوئی ق( جو ایک رکعت پڑھ کر)دونوں گروہوں کے لئے، 

نے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کر دی ہے۔ یہ بات خوات رضی ہللا عنہ کی حدیث میں تو واضح ہے 

 لیکن اس کی مخالف حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ 

 کیا اس حدیث میں جو آپ نے ترک کر دی ہے کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آپ نے بیان نہیں کی؟ :سائل

س میں یہ احتمال بھی ہے کہ صلوۃ خوف، عام حاالت کی نماز سے مختلف طریقے پر جی ہاں، ا :شافعی

ادا کرنا بھی جائز ہے۔ مسلمان اپنی اور دشمن کی حالت کے پیش نظر، جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کر 

۔ اگر نماز کے طریقے میں کچھ فرق بھی ہو جائے سکتے ہیں بشرطیکہ رکعتوں کی تعداد پوری ہو جائے

 بھی سب کا فرض ادا ہو جائے گا۔تب 

 متضاد روایات کی ایک اور مثال
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تشھد کی روایات میں اختالف ہے۔ ابن مسعود رضی ہللا عنہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے روایت  :سائل

 : کرتے ہیں

رت تشھد اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسا کہ آپ قرآن کی کوئی سو وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

 سکھا رہے ہوں۔ آپ اس کی ابتدا تین الفاظ سے کرتے، التحیات ہلل۔

 آپ کس روایت کو قبول کرتے ہیں؟

 (اس روایت کو) :شافعی

مالک، ابن شھاب سے، وہ عروۃ سے، وہ عبدالرحٰمن بن عبدالقاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے 

ے سنا، آپ لوگوں کو تشھد سکھا رہے تھے، عمر بن خطاب رضی ہللا عنہ کو منبر پر بیٹھے یہ کہتے ہوئ

ِه، السَّال ُم ع ل ْيك  أي ُّه ا النَِّبُّ و ر َْح ُة الِل الطَّيِّب اُت الصَّل و اُت لِلَّ ِه، الزَّاِكي اُت لِلَِّه، التَِّحيَّاُت لِلَّ "لوگو، کہو : آپ نے فرمایا
ن ا و ع ل ى ِعب اِد اللِ  ُم ع ل ي ْ ، أْشه ُد أْن ال  إل ه  إالَّ الُل، و أ ْشه ُد أنَّ ُُم مًَّدا ع ْبُدُه و ر ُسولُهُ و ب  ر ك اتُُه، السَّال  ِِْني  تمام "یعنی  " الصَّا

تعریفیں ہللا کے لئے ہیں اور تمام پاکیزہ چیزیں بھی ہللا کے لئے ہیں، تمام پاک چیزیں اور نمازیں ہللا کے 

ی رحمتیں اور برکتیں۔ ہم پر اور ہللا کے نیک بندوں پر سالم لئے ہیں۔ اے نبی آپ پر سالمتی ہو اور ہللا ک

ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے 

 (مالک" )اور رسول ہیں۔

اس کے  ہمیںیہ وہ روایت ہے جو ہمیں ہم سے پہلے گزرنے والے اہل فقہ کے علماء نے سکھائی ہے۔  

راویوں کا علم بھی ہے اور اس سے مختلف روایتوں کے راویوں کا علم بھی ہے۔ ہم نے تشھد کے بارے 

میں اس روایت کے موافق یا مخالف کوئی اور ایسی روایت نہیں سنی جو اس سے زیادہ قابل اعتماد ہو 

سے قبول کیا ہے کہ سیدنا  ہم نے اس روایت کو اس وجہ اگرچہ دیگر قابل اعتماد روایتیں بھی موجود ہیں۔

عمر رضی ہللا عنہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے دیگر صحابہ کی موجودگی میں منبر پر لوگوں 

انہوں نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے نہ سیکھی ہو۔ ہمیں کو کوئی ایسی بات تو نہیں سکھا سکتے جو 

ے جو نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے ثابت ہو جو اس ہمارے ساتھی علماء سے کوئی ایسی روایت مل

 روایت کے موافق ہو تو ہم اسے بھی قبول کر لیں گے۔

اس معاملے میں ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ احادیث میں تشہد کے جو مختلف الفاظ روایت ہوئے ہیں، ان تمام : نوٹ

 ی بڑا معنوی فرق واقع نہیں ہوتا۔ان الفاظ سے کوئ الفاظ میں تشہد پڑھا جا سکتا ہے۔

 ؟وہ روایات کون سی ہیں :سائل

 ہمیں قابل اعتماد راویوں سے یہ روایت ملی ہے۔ :شافعی

یحیی بن سعد، لیث بن سعد سے، وہ ابو زبیر مکی سے، اور وہ سعید بن جبیر رضی ہللا عنہ سے روایت 

وٰالہ  ہیہللا عل یصلرسول ہللا : ہیں کہ ابن عباس رضی ہللا عنہما سے روایت کرتے ،کرتے ہیں۔۔۔طاؤس

التَِّحيَّاُت ": ہمیں تشھد اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسا کہ آپ ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے۔ آپ فرماتے وسلم
ُب ار ك اُت الصَّل و اُت الطَّيِّب اُت لِلَّ 

ِِْني ، أي ُّه ا النَِِّبُّ و ر َْح ُة الِل و ب  ر ك اتُهُ ْيك  ِه، س ال ٌم ع ل  امل ن ا و ع ل ى ِعب اِد الِل الصَّا ، س ال ٌم ع ل ي ْ
تمام مبارک تعریفیں، نمازیں اور پاکیزہ چیزیں ہللا کے "یعنی "أْشه ُد أْن ال  إل ه  إالَّ اللُ، وأنَّ ُُم مًَّدا ر ُسوُل اللِ 

ہللا کے نیک بندوں پر  آپ پر سالمتی، ہللا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پر اور! لئے ہیں۔ اے نبی

مسلم، " )سالمتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔

 (ترمذی، نسائی، ابو داؤد

ابن مسعود رضی ہللا عنہ نے  ؟نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے ان روایتوں میں اختالف کیوں ہے :سائل

روایت کی ہے اور ابو موسی رضی ہللا عنہ نے کچھ مختلف جبکہ جابر رضی  اس سے مختلف الفاظ میں

ہللا عنہ نے بھی کچھ مختلف۔ ہر کسی کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ عمر رضی ہللا عنہ نے کچھ 

 مختلف الفاظ میں اسے سکھایا ہے۔ یہی معاملہ عائشہ رضی ہللا عنہا اور ابن عمر رضی ہللا عنہما کے تشھد

کا ہے۔ ہر کسی کے تشھد میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو دوسرے کے تشھد میں نہیں ہیں یا بعض میں کچھ 
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 الفاظ زیادہ ہیں۔

 یہ معاملہ تو نہایت ہی واضح ہے۔ :شافعی

 برائے کرم وضاحت فرما دیجیے۔ :سائل

 صلی ہللا علیہ وٰالہ ہر کالم میں ہللا کی عظمت کو بیان کرنا ہی مقصود ہے۔ اس کی تعلیم رسول ہللا :شافعی

وسلم نے دی ہے۔ ایک شخص نے اسے یاد کر لیا اور دوسرے شخص نے بھی اسے یاد کر لیا۔ اس یاد 

رکھنے میں ہر ایک نے الفاظ کی بجائے معانی کی حفاظت پر توجہ دی ہے۔ اگر معانی میں کوئی زیادتی یا 

ید نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ان میں سے ہر شاکمی یا اختالف ہو جائے تو یہ تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ 

شخص کو ان الفاظ میں تشھد کی اجازت دی ہے جیسے اس نے یاد کر لیا بشرطیکہ معنی میں کوئی تبدیلی 

واقع نہ ہو۔ اس طرح سے ہر شخص نے جن الفاظ میں تشھد یاد کر لیا، اس نے انہی الفاظ میں معنی کی 

 و درست سمجھا ہے۔ تبدیلی کے بغیر اسے روایت ک

 جیسا کہ آپ نے بیان کیا، کیا اس اجازت کی کوئی دلیل ہے؟ :سائل

 جی ہاں۔ :شافعی

 وہ کیا ہے؟ :سائل

(یہ حدیث دلیل ہے۔) :شافعی
 

مالک، ابن شھاب سے، وہ عروۃ سے، وہ عبدالرحٰمن بن عبدالقاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے 

کو رضی ہللا عنہما میں نے ہشام بن حکیم بن حزام : ہتے ہوئے سنابن خطاب رضی ہللا عنہ کو یہ کعمر 

سورۃ  سے مختلف انداز میںنے مجھے دی تھی، وٰالہ وسلم  ہیہللا عل یصلت، جس کی تعلیم نبی أاپنی قر

فرقان تالوت کرتے ہوئے سنا۔ میں اس پر ان سے تقریباً جھگڑ ہی پڑا تھا، پھر میں نے انہیں تالوت پوری 

ہللا  یصلمہلت دی، اس کے بعد میں نے انہیں ان کی چادر سے پکڑا اور انہیں گھسیٹتا ہوا نبی کرنے کی 

 کے پاس لے گیا۔ وٰالہ وسلم ہیعل

" میں نے انہیں سورۃ فرقان کو مختلف انداز میں پڑھتے سنا ہے۔! یا رسول ہللا: "میں نے عرض کیا 

کا حکم دیا۔ انہوں نے اسی طرح تالوت کی جیسا کہ  نے انہیں پڑھنے وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

یہ اسی طرح نازل ہوئی "نے فرمایا،  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلمیں نے انہیں پڑھتے سنا تھا۔ رسول ہللا 

یہ اسی طرح نازل : "پھر مجھے پڑھنے کا حکم دیا۔ میں نے اس کی تالوت کی تو آپ نے فرمایا" تھی۔

بخاری، مسلم، ) "وف پر نازل ہوا ہے، جیسے میسر ہو اس کی تالوت کرو۔ہوئی تھی۔ قرآن تو سات حر

 (ترمذی، نسائی

آپ یہ جانتے تھے کہ حفظ ہللا نے اپنی کتاب کو لوگوں پر مہربانی کے لئے سات حروف پر نازل فرمایا۔ 

ظ خواہ اس میں الفا ت کی اجازت دے دیأقر کرنا ایک مشکل کام ہے اس لئے آپ نے مختلف طریقے پر

( اسی اصول پر)کی کچھ تبدیلی بھی ہو جائے لیکن الفاظ کے اس اختالف میں معنی کی تبدیلی واقع نہ ہو۔ 

کے معاملے میں یہ درست ہے کہ اگرچہ الفاظ میں کچھ ( کو بیان کرنے)کتاب ہللا کے عالوہ دیگر کتب 

حکم ( ہللا کا)سی ہر کتاب جس میں تغیر و تبدل واقع ہو جائے لیکن معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ پس ای

 نہ ہو اگرچہ الفاظ میں اختالف ہو لیکن معنی میں تبدیلی نہ ہو درست ہے۔

امت کے اہل علم کی اکثریت نے اس معاملے میں امام شافعی سے شدید اختالف کیا ہے۔ قرآن مجید کی روایت تواتر : نوٹ

احادیث میں وارد اذکار اور دعاؤں کو بھی بالعموم لفظاً نہیں ہوا۔ کے ساتھ لفظ بلفظ ہوئی ہے اور اس میں کوئی فرق واقع 

 روایت کیا گیا ہے۔ دیگر احادیث کو بالعموم معنوی طور پر روایت کیا گیا ہے لیکن قرآن کے معاملے میں ہرگز ایسا نہیں ہوا۔

کے بعض صحابہ سے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  اری مالقاتبعض تابعین نے یہ کہا ہے کہ ہم 

میں نے یہ ۔ ان کی بیان کردہ روایت میں معنی اگرچہ ایک ہی تھا لیکن الفاظ کا اختالف موجود تھا۔ ہوئی

اگر معنی میں تبدیلی نہ ہو، تب پھر اس میں "بات ان میں سے بعض کے سامنے رکھی تو وہ کہنے لگے، 

  " کوئی حرج نہیں۔( یعنی الفاظ کی تبدیلی میں)
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د میں تو ہللا تعالی کی عظمت بیان کرنے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں تشھ :سائل

کوئی اختالف نہ ہو گا جیسا کہ آپ نے بیان ( معنی کے اعتبار سے)یہ وسعت ہو گی اور اس میں معنی کی 

ہ ہے کہ کسی صلوۃ خوف میں بھی ممکن ہے۔ اس کی وجہ یکر دیا۔ اسی طرح، جیسا کہ آپ نے فرمایا، 

طرز پر بھی نماز مکمل کر لی گئی ہو، اس کے اجزا نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے روایت کر دیے 

اس نماز اور عام نمازوں میں خود فرق روا رکھا ہے۔ آپ نے ( خطرے کی حالت کی)گئے۔ ہللا تعالی نے 

 عنہما کی روایت ہی کو قبول تشھد کے معاملے میں دوسری تمام روایات کو چھوڑ کا ابن عباس رضی ہللا

 کیوں کیا ہے؟

اس روایت کو میں نے وسیع تر پایا ہے۔ اس کی روایت ابن عباس رضی ہللا عنہما سے صحیح  :شافعی

طریقے سے ہوئی ہے۔ یہ جامع تر ہے اور اس میں الفاظ زیادہ ہیں اس بنیاد پر میں نے اسے اختیار کر لیا 

ے معاملے میں کوئی شدت نہیں برتتا جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ ہے۔ اس معاملے میں ان اہل علم ک

 وسلم سے ثابت شدہ کسی اور روایت کو قبول کرتے ہیں۔

 روایات میں تضاد کی دیگر اقسام

ہللا  یصلمالک نے نافع سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی ہللا عنہ سے روایت کی کہ رسول ہللا 

سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچو سوائے اس کے کہ مقدار بالکل برابر : "مایانے فر وٰالہ وسلم ہیعل

سوائے اس کے  برابر ہو۔ اس میں سے کچھ مقدار میں اضافہ مت کرو۔ چاندی کو چاندی کے بدلے نہ بیچو

ہ کہ مقدار برابر برابر ہو۔ اس میں سے کچھ مقدار میں اضافہ مت کرو۔ اسی طرح کسی غائب چیز کا تبادل

 (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، مالک)موجود چیز کے ساتھ نہ کرو۔ 

مالک نے موسی بن ابی تمیم سے، انہوں نے سعید بن یسار سے اور انہوں نے ابوھریرہ رضی ہللا عنہ 

ہی بیچو، اور ( برابر)دینار کے بدلے ( سونے کے)دینار کو صرف ( سونے کے): سے روایت کی کہ

مسلم، )بیچو۔ ان میں کچھ اضافہ نہ کرو۔ ( برابر)درہم ہی کے بدلے ( اندی کےچ)درہم کو ( چاندی کے)

 (نسائی، ابن ماجہ، مالک

مالک نے حمید بن قیس سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے ابن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت 

درہم ( اندی کےچ)ہی بیچو، اور ( برابر)دینار کے بدلے ( سونے کے)دینار کو صرف ( سونے کے: ")کی

وٰالہ  ہیہللا عل یصلیہ نبی " بیچو۔ ان میں کچھ اضافہ نہ کرو۔( برابر)درہم ہی کے بدلے ( چاندی کے)کو 

 (نسائی، مالک)سے ہمارا عہد ہے اور ہم سے تمہارا عہد ہے۔  وسلم

سے سونے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلعثمان بن عفان اور عبادہ بن صامت رضی ہللا عنہما نے رسول ہللا 

مسلم، )کے بدلے سونے میں زیادتی کی ممانعت کو روایت کیا ہے۔ یہ تبادلہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ 

 (ترمذی، نسائی، ابوداؤد

کے اکابر صحابہ نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہم ان احادیث کو قبول کرتے ہیں کیونکہ انہیں رسول ہللا 

 دان علماء نے انہیں قبول کیا ہے۔ روایت کیا ہے اور مختلف شہروں کے قانون

سفیان نے عبیدہللا بن ابی یزید کو، انہوں نے ابن عباس رضی ہللا عنہما کو اور انہوں نے اسامہ بن زید 

" سود تو ادھار ہی میں ہے۔: "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرضی ہللا عنہما کو کہتے سنا کہ نبی 

 (مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ)

 ابن عباس رضی ہللا عنہما اور اہل مکہ میں سے ان کے ساتھیوں وغیرہ نے اس روایت کو قبول کیا ہے۔ 

 کیا یہ حدیث اس سے پہلے بیان کردہ احادیث کے مخالف ہے؟ :سائل

 ایک اعتبار سے یہ مخالف ہے اور دوسرے اعتبار سے موافق؟ :شافعی

 موافق کس اعتبار سے ہے؟ :سائل

سے جو بات سنی ہو گی وہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا رضی ہللا عنہما نے ( زید بن)اسامہ  :شافعی

تبادلہ چاندی سے، اور کھجور کا تبادلہ گندم سے، یا  اک ےمختلف اصناف سے متعلق ہو گی جیسے سون

و ادھار ہی سود ت"کسی اور چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ جو کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ 

اسامہ نے سوال نہ سنا ہو اور صرف جواب ہی سنا ہو یا انہیں اس میں کوئی ( عین ممکن ہے کہ" )میں ہے۔
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 ہو۔موافقت میں نہ شبہ الحق ہوا ہو۔ اسامہ کی حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دوسری احادیث کی 

 ؟"ہے ایک اعتبار سے یہ مخالف"آپ نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ  :سائل

اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی ہللا عنہما جنہوں نے اسے روایت کیا ہے، خود اس کے  :شافعی

ہاتھوں ہاتھ تجارت میں سود نہیں ہے۔ سود تو ادھار تجارت "خالف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، 

 " میں ہے۔

 ہ احادیث کے خالف ہے؟آپ نے اس حدیث کو کس بنیاد پر ترک کیا ہے اگرچہ یہ سابق :سائل

ان میں سے ہر ایک راوی جنہوں نے اسامہ کی روایت کے خالف بات بیان کی ہے، اگر وہ اسامہ  :شافعی

۔ عثمان بن عفان اور عبادہ ان سے کم بھی نہ تھےسے زیادہ احادیث کے محفوظ کرنے والے نہ تھے لیکن 

بڑھ کر تھے۔ ابوھریرہ رضی ہللا عنہ ے صحابیت میں اسامہ سشرف بن صامت رضی ہللا عنہما عمر اور 

ان  تو عمر، حدیث کے محفوظ کرنے اور اپنے زمانے میں اسے روایت کرنے میں ان سے بڑھ کر تھے۔

دونوں کی حدیث ان کے محفوظ کرنے کی بنیاد پر قابل ترجیح ہے۔ زیادہ لوگوں کی روایت ایک شخص 

اکثر لوگ جو حدیث محفوظ کرنے میں زیادہ محتاط کی روایت سے زیادہ ہی قابل اعتماد ہوتی ہے۔ ایسے 

ہوں، ان کی روایت اس ایک شخص کی روایت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو خود ان سے حدیث روایت 

کرتا ہو۔ پانچ لوگوں کی روایت کردہ حدیث، ایک شخص کی روایت کردہ حدیث سے زیادہ قابل ترجیح ہوا 

 کرتی ہے۔

 ے نزدیک متضاد ہیں لیکن ہمارے نزدیک متضاد نہیںبعض ایسی روایتیں جو دوسروں ک

 پہلی مثال

ابن عینیہ نے محمد بن عجالن سے، انہوں نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے، انہوں نے محمود بن لبید سے، 

نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلاور انہوں نے رافع بن خدیج رضی ہللا عنہ سے روایت کی کہ رسول ہللا 

یہ "یا یہ فرمایا کہ " ہے۔( وقت)ر کو موخر کر کے ادا کرو کیونکہ یہ زیادہ اجر واال نماز فج: "فرمایا

 (ترمذی، نسائی، احمد" )تمہارے لئے زیادہ اجر کا باعث ہے۔

سفیان نے زہری سے، انہوں نے عروۃ سے اور انہوں نے عائشہ رضی ہللا عنہا سے روایت کی۔ آپ 

فجر کی نماز کی ادائیگی ( باجماعت)کے ساتھ  وٰالہ وسلم ہی علہللا یصلمسلمان خواتین نبی : فرماتی ہیں

کے لئے آیا کرتیں اور پھر جب وہ واپس جاتیں تو اپنی چادروں میں لپٹی ہوتیں۔ انہیں اندھیرے کے باعث 

 (بخاری، نسائی، احمد" )پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔

ے کا ذکر سھل بن سعد، زید بن ثابت اور کے نماز پڑھن وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلاندھیرے وقت میں نبی 

کے دیگر صحابہ رضی ہللا عنہم نے کیا ہے۔ ان کی روایات سیدہ عائشہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

 رضی ہللا عنہا کی حدیث کے مشابہ ہیں۔

سے ادا رافع بن خدیج رضی ہللا عنہ کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے ہم فجر کی نماز کو تاخیر  :سائل

کرتے ہیں کیونکہ ہمارے خیال میں اس میں اجر زیادہ ہے۔ اگر احادیث میں اختالف ہو تو آپ کے نزدیک 

خالف بھی کسی ایک کو اختیار کر لینا جائز ہے۔ ہمارے خیال میں یہ عائشہ رضی ہللا عنہا کی حدیث کے 

 ہے۔

ف ہوتی تو ہمیں دوسری روایت کو اگر یہ روایت سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا کی روایت کے خال :شافعی

چھوڑ کر سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا کی روایت ہی کو قبول کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کی روایت ہی آپ 

ہے۔ اگر احادیث میں اختالف پایا جاتا ہو تو ان میں سے ایک ( اور معیاری)کے اور ہمارے نزدیک اصل 

سبب ایسا پایا جائے جس کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہو  کو ہم اسی صورت میں اختیار کریں گے جب کوئی

 جائے کہ یہ حدیث دوسری کی نسبت زیادہ قوی ہے۔

 وہ سبب کیا ہے؟ :سائل

حدیثوں میں سے ایک کتاب ہللا کے زیادہ قریب ہو۔ جو روایت کتاب ہللا کے ( متضاد)ان دونوں  :شافعی
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 قریب ہو وہی حجت ہوا کرتی ہے۔

 قطہ نظر ہے۔ہمارا بھی یہی ن :سائل

جس کی بنیاد پر ہم روایتوں کے کتاب ہللا کے قریب )اگر کتاب ہللا میں کوئی نص ہمیں نہ ملے  :شافعی

ثابت )ان حدیثوں میں سے وہ قابل ترجیح ہو گی جو زیادہ ثابت شدہ ہے۔ تو ( ترین ہونے کا فیصلہ کر سکیں

 :(شدہ ہونے کا فیصلہ ان بنیادوں پر ہو گا

 (قابل ترجیح )ایت وہی ہو گی جسے کے راوی زیادہ جانے پہچانے ہیں اور اپنے علم اور رو

  ؛احادیث کو محفوظ کرنے کے معاملے میں زیادہ شہرت یافتہ ہیں

  جو ایک کی بجائے دو یا زیادہ ذرائع سے ہم تک پہنچی ہو ( وہ حدیث قابل ترجیح ہو گی)یا پھر

مام زیادہ لوگ کم کی نسبت بہتر انداز میں گی۔ اس کی وجہ ہے کہ احادیث کو محفوظ کرنے کا اہت

 کر سکتے ہیں؛

  زیادہ قریب  سے بحیثیت مجموعیجو کتاب ہللا کے عام معانی ( وہ حدیث قابل ترجیح ہو گی)یا پھر

 کی دوسری سنتوں کے زیادہ قریب ہو گی۔  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہو گی یا پھر رسول ہللا 

  جو اہل علم میں زیادہ جانی پہچانی ہے؛( گیوہ حدیث قابل ترجیح ہو )یا پھر 

  کے زیادہ قریب ہو گی؛( اور عقل)جو قیاس ( وہ حدیث قابل ترجیح ہو گی)یا پھر 

  جس پر صحابہ کرام رضی ہللا عنہم کی اکثریت عمل کرتی ( وہ حدیث قابل ترجیح ہو گی)یا پھر

 ہوگی۔

 یہی ہمارا اور دیگر اہل علم کا نقطہ نظر ہے۔ :سائل

: دیث کتاب ہللا کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ہللا تعالی کا ارشاد ہےسیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا کی ح :عیشاف

اِفُظوا ع ل ى الصَّل و اِت و الصَّال  "  ("2:238البقرہ )نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ "یعنی " ِة اْلُوْسط ىح 

کی زیادہ حفاظت کرنے واال ہو  میں نماز ادا کرنے واال نمازقت جب وقت کی اجازت موجود ہے تو اول و

اسی طرح جو لوگ سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا والی حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ ثقاہت اور حفظ کے  گا۔

سے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلمعاملے میں زیادہ مشہور ہیں۔ حدیث عائشہ کے مثل کل تین افراد نے نبی 

دوسرے دو زید بن ثابت اور سھل بن سعد رضی ہللا عنہما ہیں۔ ( ایک تو سیدہ خود ہیں اور)روایت کی ہے۔ 

کی سنتوں کے زیادہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلیہ رافع بن خدیج رضی ہللا عنہ کی روایت کی نسبت حضور 

 قریب بھی ہے۔

 کن سنتوں کے؟ :سائل

پہال وقت ہللا کی رضا ہے اور اس کا آخری ہللا کی ( نماز کا"): یانے فرما وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا  :شافعی

ہللا کی رضا کے عالوہ کسی اور چیز کو اختیار نہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصل۔ رسول ہللا (ترمذی" )معافی

میں دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی غلطی کی معافی یا پھر " معافی"اسی طرح فرماتے تھے۔ 

اگرچہ یہ عمل بھی جائز )کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت دوسرے عمل میں ہی ہے  گنجائش۔ گنجائشکی افعال 

۔ ایسا اس صورت میں ہو گا اگر مخالف عمل کو ترک کرنے کر کے اس عمل کو کرنے کا حکم دیا گیا (ہے

 (جو جائز ہے۔)ہو 

 اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ :سائل

از پڑھنے کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بعد کے وقت میں نماز جب ہمیں شروع وقت میں نم :شافعی

فضیلت تو شروع وقت میں نماز ادا کر لینے میں ہی ہے۔ ( فضیلت کا باعث نہیں۔)پڑھنا محض جائز ہے 

 ہیہللا عل یصلہے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا، رسول ہللا  گنجائشنماز میں تاخیر محض ایک اجازت اور 

آپ نے فرمایا، " افضل عمل کیا ہے؟"آپ سے پوچھا گیا، ے بھی اسی کے مثل وضاحت فرما دی ہے۔ ن وٰالہ وسلم
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 (ابوداؤد" )نماز کو شروع وقت میں ادا کرنا۔"

افضل عمل کو چھوڑنے والے نہ تھے اور نہ ہی لوگوں کو افضل عمل  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلحضور  

شروع  ات ہے جس سے کوئی صاحب علم بے خبر نہیں ہے۔یہ ایسی بچھوڑنے کا حکم دینے والے تھے۔ 

وقت میں نماز فضیلت میں زیادہ ہے اگرچہ لوگ کسی مصروفیت، بھول چوک یا بیماری کے باعث ایسا 

 نہیں کر پاتے۔ یہ کتاب ہللا کے بھی زیادہ قریب ہے۔

 قرآن میں یہ کہاں ہے؟ :سائل

نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر "یعنی " ِة اْلُوْسط ىالصَّل و اِت و الصَّال  ح اِفظُوا ع ل ى : "ہللا تعالی نے فرمایا :شافعی

جس نے نماز کو شروع وقت میں ادا کر لیا اس نے اس شخص کی نسبت اس  ("2:238البقرہ )درمیانی نماز کی۔ 

کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں  کی زیادہ حفاظت کی جس نے اسے شروع وقت کی نسبت تاخیر سے ادا کیا۔

وہ جب ان پر کوئی چیز ضروری قرار دے دی جائے تو وہ اسے جلد ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس 

حکم پر مصروفیت، بھول چوک یا بیماری کے باعث ( تاخیر کرنے کی صورت میں)کی وجہ یہ ہے کہ 

ع وقت میں نماز فجر کو شروعمل کرنا رہ بھی سکتا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس سے عقل ناواقف نہیں ہے۔ 

ادا کرنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی بن ابی طالب، ابن مسعود، ابو موسی اشعری، انس بن مالک اور دیگر 

 صحابہ رضی ہللا عنہم سے ثابت شدہ ہے۔

ت کے أکرتے تھے اور طویل قر کو جلد شروعابوبکر، عمر اور عثمان رضی ہللا عنہم تو نماز  :سائل

 ے۔باعث دیر سے فارغ ہوا کرتے تھ

ت بھی کی اور اسے مختصر بھی کیا۔ نماز کے وقت کا تعین اسے شروع کرنے أانہوں نے لمبی قر :شافعی

سے کیا جائے گا نہ کہ اسے ختم کرنے سے۔ ان سب حضرات نے نماز کو اول وقت ہی میں شروع کیا۔ 

آپ  ۔ب ابھی اندھیرا تھاج یار لہی کمیں  ایسے وقتنے تو اسے ختم بھی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

ت کو مختصر کر کے اسی وقت میں ختم أنماز فجر کو دیر سے شروع کیا جائے اور قر"نے یہ کہہ کر کہ 

سے ثابت شدہ حدیث کی مخالفت کی ہے جسے قبول کرنا  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا " کر لیا جائے

الف کیا ہے۔ احادیث میں تو یہ بھی ہے کہ بعض آپ نے اس طرح ان صحابہ سے بھی اختآپ پر الزم تھا۔ 

 اوقات یہ لوگ نماز کو ختم بھی اندھیرے ہی میں کر لیا کرتے تھے۔

کیا آپ کی رائے میں رافع بن خدیج رضی ہللا عنہ کی روایت، سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا کی روایت  :سائل

 سے متضاد ہے؟

 جی نہیں۔ :شافعی

 موافق ہیں؟ یہ دونوں روایات کس طرح :سائل

نے لوگوں کو نماز جلدی ادا کرنے کی تاکید کی اور بتایا کہ اس  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا  :شافعی

رغبت رکھنے والے ( آپ کی حکم کی پیروی کی زیادہ)میں فضیلت زیادہ ہے۔ اس میں یہ احتمال تھا کہ 

نماز کو صبح "نے انہیں ارشاد فرمایا کہ لوگ اسے صبح صادق سے پہلے ہی ادا نہ کرنے لگ جائیں۔ آپ 

 یعنی جب اس وقت تک موخر کرو جبکہ صبح صادق کا وقت واضح ہو جائے۔" صادق تک موخر کرو

 کیا اس میں کسی اور معنی کا احتمال بھی ہے؟ :سائل

یعنی کچھ روشنی کے وقت میں )وہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے بیان کیا جی ہاں، اس میں  :شافعی

یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے اور ہمارے بیان کردہ وقت کے درمیان ہے، یا وہ تمام ( نماز پڑھو

 کا اطالق ہوتا ہے۔" اسفار"معنی مراد ہو سکتے ہیں جن پر لفظ 

 نسبت دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے؟ آپ نے کس بنیاد پر ہمارے بیان کردہ معنی کی :سائل

 :کے اس ارشاد کے مطابق ہے وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلن کیا وہ نبی جو کچھ میں نے بیا :شافعی

یہ صبح کاذب )کی دم کی مانند ہوتی ہے  بھیڑیےطلوع صبح دو طرح کی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک تو 
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( یعنی صبح صادق)۔ اس سے نہ تو کوئی کام حالل ہوتا ہے اور نہ ہی حرام۔ رہی دوسری طلوع صبح (ہے

 (بیہقی)کھانا پینا ممنوع ہو جاتا ہے۔ ( روزہ دار کے لئے)ا وقت شروع ہوتا ہے اور تو اس سے نماز ک

اس سے مراد یہ ہے جو روزے کا ارادہ کرے اس کے لئے کھانا پینا صبح صادق کے وقت سے ممنوع ہو 

 جاتا ہے۔

 مثال دوسری

ہللا عنہ سے روایت  سفیان، زہری سے، وہ عطا بن یزید لیثی سے اور وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی

جب تم پیشاب یا پاخانے کے لئے بیٹھو تو نہ تو اپنا : "نے فرمایاوٰالہ وسلم  ہیہللا عل یصلنبی کرتے ہیں کہ 

منہ اور نہ ہی اپنی پیٹھ قبلے کی جانب کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو
9
ابو ایوب کہتے ہیں، " ۔

اور مختلف )قبلہ رو بنا ہوا پایا۔ ہم نے اس سے منہ پھیر لیا ہم لوگ شام گئے، وہاں ہم نے بیت الخال کو "

بخاری، مسلم، " )۔(کہ العلمی میں ہم قبلہ رو بیٹھ گئے تھے)اور ہم نے ہللا سے معافی مانگی ( رخ بیٹھے

 (نسائی

مالک نے یحیی بن سعید سے، انہوں نے محمد بن یحیی بن حبان سے، انہوں نے اپنے چچا واسع بن حبانط 

لوگ کہتے ہیں کہ : عبدہللا بن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیںسیدنا انہوں نے سے، 

جب تم قضائے حاجت کے لئے بیٹھو تو نہ تو قبلہ کی طرف رخ کرو اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف۔ 

کو دو  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلمیں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول ہللا : عبدہللا کہتے ہیں

بخاری، )بیٹھے دیکھا اور آپ کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا۔ ( قضائے حاجت کے لئے)اینٹوں پر 

 ( نسائی، مالک

نے اہل عرب کو یہ بات سکھائی۔ ان لوگوں کے ہاں ٹوائلٹ تعمیر کرنے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

 :میں رہتی تھی۔ آپ کی اس تعلیم میں دو احتمال ہیںکا رواج نہ تھا اگرچہ ان کی اکثریت گھروں 

ایک تو یہ کہ وہ لوگ قضائے حاجت کے لئے صحرا میں جایا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ 

لوگ قبلے کی جانب منہ یا پیٹھ نہ کریں۔ صحرا میں ایسا کرنا آسان ہے اس وجہ سے آپ نے کسی آڑ کی 

یف فرمائی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ پیشاب یا پاخانے کی حاجت کی عدم موجودگی کے باعث ان پر تخف

صورت میں وہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں ان کے اور قبلے 

کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو گی۔ ایک محتاط شخص کے لئے ایسا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح قضائے 

نماز پڑھنے والوں سے ( صحرا میں)کی اکثریت کی شرمگاہیں اس حالت میں  حاجت کے لئے جانے والوں

چھپی ہوئی نہ ہوں گی۔ جب یہ لوگ قبلے کی جانب رخ کریں گے تو ان کی شرمگاہوں کو نماز پڑھنے 

نے حکم اس وجہ سے دیا کہ لوگ ہللا کے مقرر  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلوالے دیکھ سکیں گے۔ حضور 

احترام کریں اور نماز پڑھنے والوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپائیں اگر وہ حالت نماز میں کردہ قبلے کا 

 دیکھ سکتے ہوں۔( قضائے حاجت کرنے والوں کو)

صحرا میں قبلے کی جانب منہ یا پیٹھ کر کے رفع حاجت کرنے سے منع کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو 

پھیلے گی۔ ( اس رخ میں)کیا جائے گا تو اس سے گندگی سکتی ہے کہ جب قبلے کی جانب پیشاب یا پاخانہ 

تو ان کے لئے اذیت کا باعث ہو گی۔( جب یہ گندگی نماز پڑھنے والوں کو نظر آئے گی)
10
 

سے ایک عام بات سنی تو انہوں  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی ہللا عنہ نے 

ونوں پر کر لیا۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق گھروں میں بنے ہوئے نے اس کا اطالق صحرا اور بند جگہ د

ٹوائلٹ، جو بعض اوقات اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ ان میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہوتی ہے، کے 

احکام میں فرق نہیں ہے۔ اگرچہ ایسے بیت الخال میں انسان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے حدیث کے حکم کو 

عام لیا جیسا کہ انہوں نے اس حکم کو عمومی طور پر سنا تھا۔ جو بھی حدیث کو سنے  ہر حالت کے لئے

 
9
قبلہ مدینہ سے جنوبی سمت میں ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر   

 کے رفع حاجت کرنے کا حکم دیا۔ دیگر شہروں میں اس حکم پر ان کی اپنی سمت کے مطابق عمل ہو گا۔
10

صورتحال تب پیش آئے گی جب ایک بڑا گروہ صحرا میں کہیں ٹھہرا ہو اور وہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور اس یہ  

 کے قریب ہی رفع حاجت کر رہے ہوں۔



 Australian Islamic Library [امام شافعی کی کتاب الرسالہ کا اردو ترجمہ]

 

www.australianislamiclibrary.org Page 130 
 

اس پر الزم ہے کہ وہ اسے عمومی طور پر ہی لے اگر کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جس سے اس حکم کا 

 خصوصی صورتحال کے لئے ہونا ثابت ہوتا ہو۔

کو بیت المقدس کی طرف رخ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی  جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی ہللا عنہما نے 

کر کے قضائے حاجت کرتے دیکھا جو دو قبلوں میں سے ایک ہے۔ اگر اس کی طرف رخ کیا جائے تو 

کعبہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس نقطہ نظر پر تنقید کی کہ رفع حاجت  ( مدینہ منورہ میں)

کی جائے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کام سے کسی کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ 

 نے کیا ہو۔  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکو منع کرے جو خود رسول ہللا 

ے صحرا سے متعلق حکم کو نہیں سنا جس میں آپ ک وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلانہوں نے غالباً رسول ہللا  

ق کیا ہو۔ اگر وہ یہ سن لیتے تو صحرا میں قبلے کی نے بند جگہ اور صحرا میں قضائے حاجت میں فر

طرف منہ کرنے کی ممانعت اور بند جگہ پر اس کی اجازت کا فتوی دیتے۔ انہوں نے وہ رائے ظاہر کی 

سے منقول  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا ( یہ بھی ہو سکتا ہے کہ)جسے انہوں نے سنا اور دیکھا۔ 

صحرا اور بند جگہ کی صورتحال کے فرق کے باعث حکم میں فرق کی رائے کسی دلیل کی بنیاد پر آپ 

 رکھتے ہوں۔ 

اس معاملے میں امت کے اہل علم کی اکثریت نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی ہللا عنہ کے نقطہ نظر کو ترجیح دی : نوٹ

ر حال میں اسے قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہے کہ انسان خواہ بند ٹائیلٹ میں رفع حاجت کر رہا ہو یا کسی کھلے میدان میں، ہ

کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس حکم کی وجہ قبلے کی تعظیم ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی ہللا عنہما کی بیان کردہ حدیث 

کی توجیہ اس طرح کی جاتی ہے کہ غالباً انہیں رخ متعین کرنے میں غلطی لگی ہو گی۔ کوئی بھی شریف انسان اگر کسی 

رفع حاجت کرتا دیکھے تو وہ بغور مشاہدہ کرنے میں نہ لگ جائے گا بلکہ فوراً اپنی نظر پھیر کر وہاں سے چل  بزرگ کو

دے گا۔ سیدنا ابن عمر رضی ہللا عنہما نے بھی اتفاقاً حضور کو ایسا کرتے دیکھ لیا تو انہوں نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی 

 دہ کرنے میں انہیں یقیناً غلطی لگی ہو گی۔ہوں گی۔ قبلے کی طرف پیٹھ کرنے کا یہ مشاہ

اگر کوئی شخص مکہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور کھلے میدان میں بھی رفع حاجت کر رہا ہو تو اس کے اور قبلے کے  

ے ہیں۔ اس طرح سے کھلے میدان اور بند ٹائیلٹ میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ درمیان بے شمار پہاڑ اور سمندر حائل ہوت

 وجہ سے یہی نقطہ نظر درست ہے کہ کسی بھی حالت میں قبلہ رو ہو کر رفع حاجت نہ کی جائے۔اسی 

وٰالہ  ہیہللا عل یصلاس وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص پر یہ الزم ہے کہ وہ رسول ہللا  

ہے تو وہ  فرق کیا گیا( احکام میں)سے جو کچھ سنے اسے قبول کرے۔ اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ  وسلم

وٰالہ  ہیہللا عل یصلاس کے پاس رسول ہللا  کے بارے میںسوائے اس کے کہ اس فرق  بھی فرق نہ کرے

حدیث میں اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا  سے منقول کوئی دلیل موجود ہو۔ وسلم

 ان نہیں کیں چھوڑ دیتے ہیں۔کرتے ہیں جو ہم نے بیان کر دی ہے اور دیگر مثالوں کو جو ہم نے بی

 تیسری مثال

ابن عینیہ، زہری سے، وہ عبید ہللا بن عبدہللا بن عتبہ سے، وہ ابن عباس رضی ہللا عنہما سے اور وہ 

مشرکین کے عالقے ( دشمن)سے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلصعب بن جثامہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی 

ا گیا جبکہ ان کی عورتیں اور بچے بھی ان کے ہمراہ ہوں۔ ارے میں سوال کیمیں شب خون مارنے کے ب

عمرو بن دینار نے زہری سے روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا " وہ انہی میں سے ہیں۔: "آپ نے فرمایا

 (بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ" )وہ اپنے والدین میں سے ہیں۔"کہ 

لک رضی ہللا عنہ سے اور انہوں نے اپنے چچا سے کعب بن ماابن ابن عینیہ نے زھری سے، انہوں نے 

ایک لشکر کو جنگ کے )نے ابن ابی الحقیق کی طرف  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلروایت کی ہے کہ نبی 

 (ابو داؤد، ابن ماجہ)بھیجا تو آپ نے خواتین اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ ( لئے

اس قول کو اختیار کیا ہے کہ ان عورتوں اور بچوں ( سوبسے من) وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلسفیان نے نبی 

لیکن یہ اجازت ان ابی الحقیق والی حدیث سے منسوخ ہے۔ زہری نے جب بھی صعب  کو قتل کرنا جائز ہے

بن جثامہ رضی ہللا عنہ والی حدیث بیان کی تو انہوں نے اس کے فوراً بعد ابن کعب والی حدیث بھی بیان 

 کی ہے۔
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کے عمرہ کے دور کی ہے۔ اگر  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرضی ہللا عنہ والی حدیث نبی  صعب بن جثامہ 

آپ کے عمرے کو پہلے تصور کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن ابی الحقیق واال حکم اس سے پہلے 

اسے دوسرے یہ حکم عمرے والے سال ہی کا ہے۔ اگر ( ابن ابی الحقیق واال)کا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 

عمرے سے متعلق سمجھا جائے تو پھر بالشبہ یہ ابن ابی الحقیق والے حکم کے بعد ہی کا ہے۔ بہرحال ہللا 

 ہی بہتر جانتا ہے۔

کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں آپ نے پہلے خواتین  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہمارے علم میں نبی  

ھر اس سے منع فرما دیا ہو۔ ہللا ہی بہتر جانتا ہے، ہماری اور بچوں کے قتل کی اجازت دے دی ہو اور پ

رائے میں خواتین اور بچوں کے قتل کی یہ ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ انہیں جان بوجھ کر قتل نہ کیا جائے 

 ۔(یعنی دشمن کے فوجی لباس میں نہ ہوں)اگر وہ لڑنے والوں سے ممیز کئے جا سکتے ہوں 

کا مطلب یہ ہے کہ ان میں دو خصوصیات اکٹھی ہیں۔ وہ " ی میں سے ہیںوہ انہ"آپ کے اس ارشاد کہ  

نہ تو اہل ایمان میں سے ہیں جس کے باعث ان کے قتل کی ممانعت ہو اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے عالقے 

 میں رہتے ہیں جس پر اچانک حملہ کر دینے کی اجازت نہیں ہے۔

خون کی اجازت دی جیسا کہ آپ نے بنو عبدالمصطلق نے شب  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلجب رسول ہللا  

 یصلعلم یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ شب خون مارنے کی اجازت رسول ہللا  فقہیکے معاملے میں کیا، تو 

کو خواتین اور بچوں ( فوجی)نے دی ہے اس وجہ سے کسی شب خون مارنے والے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل

ا کرنے والے کے لئے کوئی سزا یا کفارہ یا خون بہا کی رقم یا انتقام کے قتل سے نہیں روکا جا سکتا۔ ایس

نہیں ہے۔ رات میں حملہ کرنے کی اجازت ہے اور ان لوگوں کو مسلمان ہونے کے باعث حفاظت بھی 

حاصل نہیں ہے۔ ہاں اگر خواتین اور بچے الگ سے پہچانے جا سکیں تب انہیں جان بوجھ کر قتل نہ کیا 

 جائے۔

قتل کرنے سے اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ وہ کفر کی اس حد تک نہیں پہنچے کہ اس پر وہ بچوں کو  

عمل کرتے ہوں اور خواتین کے قتل سے اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ وہ جنگ میں ( جان بوجھ کر)

 ۔ حصہ نہیں لیتیں

مقولے کی سختی سے تردید کرتا ہے اسالم اس دین اسالم نے جنگ کی حالت میں بھی اخالقیات پر پورا زور دیا ہے۔ : نوٹ

یہی وجہ ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے جنگ میں حصہ نہ " جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔"کہ 

 لینے والے تمام افراد کے قتل سے منع فرمایا۔ 

 کوئی اور مثال بیان فرمائیے۔ :سائل

 دی گئی ہیں۔ اہل علم کے لئے کافی مثالیں بیان کر :شافعی

 :کیا آپ کتاب ہللا سے کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں :سائل

 :جی ہاں، ہللا تعالی کا ارشاد ہے :شافعی

 أ ْهِلِه ِإالَّ أ ْن و ِدي ٌة ُمس لَّم ٌة ِإَل  و م ا ك ان  ِلُمْؤِمٍن أ ْن ي  ْقُتل  ُمْؤِمًنا ِإالَّ خ ط أً، و م ْن ق  ت ل  ُمْؤِمًنا خ ط ًأ ف  ت ْحرِيُر ر ق  ب ٍة ُمْؤِمن ٍة 
ُقوا، ف ِإْن ك ان  ِمْن ق  ْوٍم ع ُدوٍّ ل ُكْم و ُهو  ُمْؤِمٌن ف  ت ْحرِيُر ر ق  ب ٍة ُمْؤِمن ٍة، و ِإْن ك ان  ِمْن ق  وْ  ن  ُهْم ِميث اٌ  ف ِدي ٌة ي صَّدَّ ن ُكْم و ب  ي ْ ٍم ب  ي ْ

ٌة ِإَل  أ ْهِلِه، و ُت ْرِيُر ر ق  ب ٍة ُمْؤِمن ٍة، ف   ْد ف ِصي اُم ش ْهر ْيِن ُمت ت ابِع نْيِ ت  ْوب ًة ِمْن اللَِّه، و ك ان  اللَُّه ع ِليًما ح ِكيًماُمس لَّم   ۔م ْن َل ْ َيِ 
کسی صاحب ایمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ غلطی 

کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مومن ہو جائے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا 

طے شدہ دیت ادا کرے سوائے اس کے کہ ( قانون میں)غالم کو آزاد کرے اور مقتول کے اہل و عیال کو 

وہ لوگ معاف کر دیں۔ اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس سے تمہاری دشمنی چل رہی 

( غیر مسلم)رنا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی ایسی ہے اور وہ مومن تھا تو پھر ایک مومن غالم کو آزاد ک

قوم کا فرد ہے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے گی 
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اور ایک مومن غالم آزاد کرنا ہو گا۔ اگر کسی کے پاس غالم نہ ہو تو وہ ہللا سے توبہ کے لئے دو مہینے 

 (4:92النساء )۔ نے واال اور حکمت واال ہے۔ کے لگاتار روزے رکھے۔ ہللا جان

کسی صاحب ایمان شخص کو غلطی سے قتل کر دینے پر دیت اور غالم کو آزاد کر دینے کو ہللا تعالی نے 

۔ ایسے غیر مسلم جن سے معاہدہ ہو، ان کے کسی فرد کو بھی غلطی سے قتل کر دینے کی الزم کیا ہے

  ری ہے۔صورت میں دیت اور غالم آزاد کرنا ضرو

اقوام متحدہ کا ممبر بننے کے لئے تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک ہیں۔ " ذی میثاق"موجودہ دور کے تمام غیر مسلم : نوٹ

سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 

 یر مسلم، کے قتل کی صورت میں یکساں قوانین کا اطالق کیا جائے گا۔کسی بھی انسان، خواہ وہ مسلم ہو یا غ

قتل کرنے کی اس ممانعت کا سبب یا تو دوسرے شخص کا مسلمان ہونا ہے، یا اس سے معاہدہ ہونا ہے  

کے عالقے میں رہتا ہو،  دشمناور یا پھر اس کا مسلمانوں کے عالقے میں رہنا ہے۔ ایسا مسلمان جو کہ 

ے غلطی سے نا ممنوع ہے اور یہ اس کے ایمان کی وجہ سے ممنوع ہے۔ اس وجہ سے اساسے قتل کر

اس کی جان کی ممانعت ایمان مار دینے کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے اگرچہ دیت ادا کرنا ضروری نہیں۔ 

کے باعث ہے۔ رہے مشرکین کے بچے اور عورتیں تو انہیں ایمان اور مسلمانوں کے زیر نگیں عالقے 

رہنے کی حرمت حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہیں غلطی سے قتل کر دینے کی صورت میں دیت،  میں

 انتقام، اور کفارہ دینا ضروری نہیں ہے۔

 مثال چوتھی

 متضاد احادیث کی کچھ اور مثالیں بیان کیجیے جو دوسرے اہل علم کے نزدیک متضاد ہیں۔ :سائل

 (مثال کے طور پر) :شافعی

سلیم سے، انہوں نے عطاء بن یسار سے، انہوں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی ہللا مالک نے صفوان بن 

ہر بالغ شخص پر جمعہ کے دن : "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلعنہ سے روایت کی کہ رسول ہللا 

 (بخاری، مسلم، نسائی، مالک" )غسل کرنا واجب ہے۔

 وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنے والد سے روایت کی کہ نبی ابن عینیہ نے زہری، انہوں نے سالم، انہوں نے اپ

 (بخاری، مسلم" )تم میں سے جو بھی نماز جمعہ کے لئے آئے وہ غسل کر کے آئے۔: "نے فرمایا

اور آپ کے جمعہ  "جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے"کے اس ارشاد کہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

شرعی )دو معنی ممکن ہیں۔ ان میں سے ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ یہ کے دن غسل کرنے کے حکم میں 

نماز جمعہ کے لئے طہارت بغیر غسل کے نہیں ہو سکے گی جیسا کہ حالت جنابت  واجب ہے۔( طور پر

میں طہارت غسل کے بغیر نہیں ہوتی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اخالق اور جسمانی صفائی کے نقطہ نظر 

 ۔ (رعی طور پر واجب نہیںیعنی ش)سے ضروری ہے 

کے صحابہ میں  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی : مالک نے زہری سے، انہوں نے سالم سے روایت کی کہ

سے ایک صاحب جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی ہللا عنہ اس وقت 

۔ وہ صاحب کہنے لگے، "ے ہیں؟آپ اس وقت آ رہ"کہا، ( دوران خطبہ)خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے 

میں بازار سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے اذان کی آواز سنی۔ میں نے صرف وضو ہی کیا ! امیر المومنین"

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ! وضو بھی کیا"عمر رضی ہللا عنہ نے فرمایا، (" اور مسجد کی طرف دوڑا۔)

 (بخاری، مسلم" )م دیا کرتے تھے۔غسل کا حک وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے  خصایک قابل اعتماد ش

والد سے امام مالک کی حدیث کے مثل ایک اور روایت کی ہے۔ اس روایت میں انہوں نے بغیر غسل 

 دنا عثمان بن عفان رضی ہللا عنہ تھے۔مسجد میں داخل ہونے والے صحابی کا نام بتایا ہے کہ وہ سی

( نماز جمعہ کے لئے)سے سنا تھا کہ آپ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلحضرت عمر رضی ہللا عنہ نے نبی 

غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی ہللا عنہ بھی یہ جانتے تھے کہ آپ غسل کا حکم دیا کرتے 

 وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلان رضی ہللا عنہما کو یاد دالیا کہ نبی تھے۔ اس کے بعد سیدنا عمر نے سیدنا عثم
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غسل کا حکم دیتے تھے اور عثمان نے بتایا کہ وہ یہ بات جانتے ہیں۔ اب اگر کسی کو یہ وہم گزرے کہ 

شاید عثمان رضی ہللا عنہ بھول گئے تب بھی سیدنا عمر رضی ہللا عنہ نے انہیں نماز سے پہلے ہی یاد دال 

ھا۔ اس کے باوجود عثمان نماز سے پہلے غسل کے لئے نہیں گئے اور نہ ہی عمر رضی ہللا عنہ نے دیا ت

انہیں غسل کے لئے مسجد سے نکلنے کا حکم دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دونوں جانتے تھے کہ 

ا نہیں ہے کہ اس کا حکم ایک اختیاری معاملہ ہے۔ ایس وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلغسل سے متعلق رسول ہللا 

جائز ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا عمر رضی ہللا عنہ انہیں چھوڑنے والے ( یعنی غسل نہ کرنا)کا الٹ 

نہ تھے اور نہ ہی سیدنا عثمان رضی ہللا عنہ یہ جانتے ہوئے کہ غسل کرنا ضروری ہے، غسل کو ترک 

 حکم دیا وہ اختیاری حکم ہے۔ نے غسل جمعہ کا جو وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکرتے۔ نبی 

جس نے جمعہ کے : "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلاہل بصرہ کے علماء نے روایت کی ہے کہ نبی 

ترمذی، )دن وضو کیا تو وہ کافی ہے اور اچھا عمل ہے۔ جس نے غسل کیا، تو غسل کرنا افضل عمل ہے۔ 

 (نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ

ہوں نے عمرۃ سے اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا سے روایت کی۔ آپ سفیان نے یحیی سے، ان

آ جایا ( بدبودار لباس میں)محنت مزدوری کرنے والے لوگ مسجد میں بغیر نہائے دھوئے : فرماتی ہیں

بخاری، ابو داؤد، " )کیا ہی اچھا ہو اگر یہ غسل کر کے آئیں۔"کرتے تھے تو ان کے لئے فرمایا گیا، 

 (احمد

 اور دوسری میں اس کی تخصیصکی ممانعت ایک حدیث میں کسی کام 

مالک نے ابو الزناد اور محمد بن یحیی بن حبان سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے سیدنا ابوھریرہ 

تم میں سے کوئی ایسی : "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرضی ہللا عنہ سے روایت کی کہ رسول ہللا 

 (مالک" )کاح کا پیغام نہ بھیجے، جسے تمہارا بھائی پہلے ہی نکاح کا پیغام بھیج چکا ہے۔خاتون کو ن

 وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلمالک نے نافع، انہوں نے سیدنا ابن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت کی کہ نبی 

ھائی پہلے ہی نکاح تم میں سے کوئی ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے، جسے تمہارا ب: "نے فرمایا

 (مالک" )کا پیغام بھیج چکا ہے۔

سے ایک نکاح کے پیغام کی موجودگی میں دوسرا نکاح کا پیغام  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلاگر رسول ہللا 

بھیجنے کی ممانعت کے معنی منقول نہ ہوئے ہوتے تو اس میں دو معانی ہونے کا احتمال تھا۔ ظاہری معنی 

کے ک شخص نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس عمل کی ابتداء سے لے کر اس پیغام تو یہی ہے کہ اگر ای

 مسترد کیے جانے تک دوسرے شخص کے لئے نکاح کا پیغام بھیجنا حرام ہے۔

تم میں سے کوئی ایسی خاتون کو نکاح  "کا یہ ارشاد کہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلدوسرا احتمال یہ ہے کہ نبی  

کسی سوال کے جواب میں تھا۔ حدیث " جسے تمہارا بھائی پہلے ہی نکاح کا پیغام بھیج چکا ہے۔کا پیغام نہ بھیجے، 

بیان کرنے والے نے یا تو سوال سنا ہی نہیں جس کے باعث حضور نے یہ جواب دیا تھا یا پوری بات کا 

ے کے کچھ حصہ روایت کر دیا یا انہیں اس کے کچھ حصے میں کوئی شبہ الحق ہو گیا اور وہ اس حص

 بارے میں خاموش ہو گئے جس میں انہیں کچھ تردد تھا۔

سے کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا ہو جس  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلیہ ممکن ہے کہ نبی  

نے کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ خاتون اس سے شادی پر راضی ہو گئی۔ اس کے بعد اس 

تہ مل گیا تو اس نے پہلے کو چھوڑ کر دوسرے سے نکاح کی حامی بھر لی۔ خاتون کو کوئی اور بہتر رش

نے ایک پیغام کے ہوتے ہوئے دوسرا پیغام بھیجنے سے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلایسی صورتحال میں نبی 

خاتون دوسرے شخص سے شادی کرنے سے انکار کر ( اگر بعد میں)یہ بھی ممکن ہے کہ منع فرما دیا۔ 

شادی کے لئے نہ مانے تو یہ صورت ( پہلی مرتبہ مسترد کئے جانے کے باعث) شخص بھی دے اور پہال

 حال خاتون اور جس شخص سے وہ شادی پر راضی ہوئی تھی، دونوں کے لئے نقصان دہ ہے۔

 ہیہللا عل یصلآپ کس بنیاد پر یہ معنی اخذ کر رہے ہیں کہ پیغام پر پیغام بھیجنے کی ممانعت نبی  :سائل

 نے کسی خاص صورتحال میں فرمائی تھی؟  وسلموٰالہ 

 اس کی دلیل موجود ہے۔ :شافعی
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 کہاں پر؟ :سائل

 (میں بیان کروں گا۔)ان شاء ہللا  :شافعی

مالک نے اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غالم عبدہللا بن یزید سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحٰمن سے، 

آپ کے خاوند نے آپ کو طالق دے دی : عنہا سے روایت کیانہوں نے سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی ہللا 

نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابن ام مکتوم رضی ہللا عنہ کے گھر اپنی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلتھی۔ رسول ہللا 

یعنی عدت پوری ہو )جب تمہارے لئے نکاح کرنا حالل ہو جائے "عدت پوری کریں۔ آپ نے انہیں فرمایا، 

 " بتانا۔تو مجھے ( جائے

جب میرے لئے نکاح کرنا حالل ہو گیا تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا "فاطمہ کہتی ہیں،  

 " کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جھم خطبانی رضی ہللا عنہما نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔

لق ہے تو وہ تو کبھی کندھے جہاں تک ابو جھم کا تع: "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا  

اور رہے معاویہ تو ان کا ہاتھ تنگ ہے اور ان کے ( یعنی سخت مزاج ہیں)سے الٹھی ہی نہیں اتارتے 

وہ مجھے "میں نے عرض کیا، " پاس مال و دولت نہیں۔ تم ایسا کرو کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔

ان سے نکاح کر ( مشورہ مانتے ہوئے)میں نے " و۔اسامہ سے نکاح کر ل"آپ نے پھر فرمایا، " ناپسند ہیں۔

لیا تو ہللا تعالی نے اس معاملے میں میرے لئے بہتری رکھ دی اور میں ان کے ساتھ خوش و خرم رہنے 

 (مسلم، نسائی، ابو داؤد، مالک" )لگی۔

ہللا عنہما نے نے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ معاویہ اور ابو جھم رضی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

فاطمہ رضی ہللا عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ نے ان کے لئے اسامہ بن زید رضی ہللا عنہما کے 

کی سنت سے دو باتیں معلوم  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرشتے کا پیغام بھیجا۔ ہماری رائے میں رسول ہللا 

 :ہوتی ہیں

کے نکاح کے پیغامات یکے بعد یہ جانتے تھے کہ ان دونوں  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی ایک تو یہ کہ  

دیگرے ہی آئے ہیں۔ آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا اور نہ ہی انہیں یہ کہا کہ کسی شخص کے لئے نکاح 

کا پیغام بھیجنا اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ دوسرا اپنا پیغام واپس نہ لے لے۔ ان دونوں کے 

 آپ نے خود اسامہ بن زید رضی ہللا عنہما کا پیغام دیا۔  پیغامات کی موجودگی میں

اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ فاطمہ رضی ہللا عنہا ان دونوں سے شادی کرنے پر راضی نہ  

تھیں۔ اگر وہ کسی ایک سے نکاح پر راضی ہوتیں تو آپ یہ حکم دیتے کہ جو تمہیں پسند ہے اس سے 

یہ بتانا تھا کہ ان دو حضرات نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور وہ شادی کر لو۔ ان کا یہ مقصد صرف 

سے مشورہ لینا چاہ رہی تھیں۔ اگر  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلان سے شادی کرنا نہیں چاہتیں۔ غالباً وہ حضور 

 ؟ضرورت تھیکیا وہ کسی ایک سے شادی کا فیصلہ کر چکی ہوتیں تو پھر مشورے کی 

نے انہیں اسامہ رضی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلیہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب حضور ہم ( دوسری بات) 

ہللا عنہ کے رشتہ کا پیغام دیا تو یہ صورت حال اس سے مختلف تھی جس میں آپ نے نکاح کے پیغام پر 

ی کے دوسرا پیغام بھیجنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صورتحال میں فرق نہ ہو اور آپ کس

لئے ایک چیز کو جائز قرار دیں اور کسی اور کے لئے حرام۔ نکاح تو تبھی درست ہوتا ہے جب خاتون 

اگر سرپرست اس کی شادی کر ( اس کے بعد)سرپرست کو شادی طے کرنے کی اجازت دے دے۔ اپنے 

تون سے دے تو نکاح کے اس معاہدے پر میاں بیوی دونوں کے لئے عمل کرنا الزم ہو جاتا ہے اور خا

سرپرست اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک ازدواجی تعلقات شوہر کے لئے جائز ہو جاتے ہیں۔ 

خاتون اس کی اجازت نہ دے دے اور اس کے بغیر خاتون کا نکاح کے لئے رضامند ہونا یا نہ ہونا برابر 

 ہے۔

مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک اعلی درجے کی اس حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دین کے حالل و حرام کا : نوٹ

معاشرتی ہدایت ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ کسی کے رشتے کی بات چل رہی ہے اور معاملہ تقریباً طے پا چکا ہے تو 

دوسرا رشتہ بھیج کر اس معاملے کو ختم کروا دے۔ ایسی صورت میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے اور معاشرہ انتشار سے 

ب تک خاتون نے کسی شخص کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا، اس وقت تک رشتے کا پیغام بھیجنے کی دوچار ہو گا۔ ج
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 شرعی ممانعت نہیں ہے۔

 خاتون کا رضامند ہونا اور نہ ہونا برابر ہیں؟( آپ کے خیال میں)کیا  :سائل

کی بے اگر ایک شخص کسی خاتون کو نکاح کا پیغام دے اور وہ اس ( ایک صورت یہ ہے کہ) :شافعی

وہ ( دوسری صورت یہ ہے کہ)اور اس رشتے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دے۔ عزتی کر دے 

نہ ہی قبولیت کا اظہار کرے اور  ،شخص دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجے تو یہ نہ تو اس کی بے عزتی کرے

( ی صورت تودوسر)نہ ہی اسے چھوڑے، تو دونوں صورتوں میں اس کا رویہ مختلف سمجھا جائے گا۔ 

اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انکار اس کی رضا مندی کے قریب ترین ہے۔ 

 کی بجائے اقرار کے زیادہ قریب ہے۔

جو میں نے عرض کر دیا اس کے عالوہ کوئی اور معنی درست نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا  

دہ کر دے تو اس کے بعد کسی اور کو اسے نکاح کا پیغام دینے سرپرست اس کی اجازت سے نکاح کا معاہ

سے منع کیا گیا ہے۔ جب تک اس کا سرپرست معاملے کو تکمیل تک نہیں پہنچا دیتا، اس وقت تک اس 

 کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔( یعنی رضامندی یا غیر رضامندی)خاتون کی حالت 

 زیادہ واضح ہوتی ہےایک حدیث میں کسی کام کی ممانعت دوسری کی نسبت 

 ہیہللا عل یصلمالک نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت کی کہ رسول ہللا 

یعنی ایسا سودا جس میں سودے کو منسوخ کرنے کا اختیار )سوائے بیع خیار : "نے فرمایا وٰالہ وسلم

 وکو الگ ہونے سے پہلے سودے ک رٹیپاہر ( میں لین دینعام تجارتی )کے، ( ہو طے شدہمعاہدے میں 

 (بخاری، مسلم، نسائی، مالک" )منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔

سفیان نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے ابوھریرہ رضی ہللا عنہ سے روایت 

ا ہو جانے کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ سود: "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکی کہ رسول ہللا 

 ( بخاری، ترمذی، نسائی" )کے بعد اس مال کو کسی اور کو نہ بیچے۔

ہر پارٹی کو الگ ہونے سے پہلے سودے کو منسوخ کرنے "کے ان احکامات کہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

ا تعلق اس بات سے ہے ، ک"اپنے بھائی سے سودا ہو جانے کے بعد کسی اور کو مال بیچنا منع ہے"اور  "کا اختیار ہے

تک سودا کرنے والی دونوں پارٹیاں اس مقام سے ہٹ نہیں جاتیں کہ ایسا وقت تک کیا جا سکتا ہے جب 

 جہاں انہوں نے سودا کیا ہے۔

اس وقت تک قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ دونوں " تجارتی پارٹیاں"ان دونوں پارٹیوں کو  

ئیں۔ جب معاہدہ ہو جائے تو ان دونوں پر اس کی پابندی الزم ہو جاتی تجارتی معاہدے سے منسلک نہ ہو جا

کوئی اور شخص خریدار کو ویسا ہی یا اس کے کچھ مختلف مال بیچ دے تو ( معاہدے کے بعد اگر)ہے۔ 

 بیچ چکا۔ مال  وہ تو اپناکیونکہ والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بیچنے ( پہلے)اس سے 

تی معاہدوں میں زیادہ دستاویزات تیار کرنے کا رواج نہ تھا۔ اس وجہ سے یہ قانون مقرر کیا گیا کہ دور قدیم میں تجار: نوٹ

جب تک سودا کرنے والی پارٹیاں سودا کرنے کے مقام پر موجود ہیں، انہیں سودا کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ اگر ان میں 

ان دونوں کو سودا منسوخ کرنے کا اختیار نہ رہے گا  سے ایک پارٹی معاہدہ ہونے کے بعد اس مقام سے ہٹ جائے تو اب

بلکہ اسے تکمیل تک پہنچانا ان دونوں کے لئے ضروری ہو گا۔ ہاں باہمی رضامندی سے وہ اس سودے کو منسوخ کر 

 سکتے ہیں۔ اگر ایک پارٹی اسے کینسل کرنا چاہتی ہے اور دوسری نہیں تو یہ معاملہ عدالت تک الیا جا سکتا ہے۔

تو پھر معاملہ مختلف ہے۔ مثال )اگر ان دونوں کو معاہدہ کینسل کرنے کا اختیار ہو  ے برعکساس ک 

( ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ)ایک شخص نے دوسرے سے دس دینار کا کپڑا خریدا۔ ( کے طور پر

ن ایک اور شخص آ گیا اور اس نے نو دینار میں کپڑا بیچنے کی آفر دے دی۔ اس صورت میں زیادہ قری

علیحدہ ہونے سے ( اس مقام سے)قیاس یہ ہے کہ پہلے شخص کے ساتھ سودا منسوخ ہو جائے گا اگر 

پہلے سودے کو کینسل کرنے کا اختیار موجود ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دوسرا شخص بھی سودے 

کے۔ کو منسوخ کر دے اور اس طرح خریدار اور دوسرے بیچنے والے کے درمیان سودا مکمل نہ ہو س
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اس صورتحال میں دوسرے شخص نے پہلے بیچنے والے، یا خریدار یا دونوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہی 

وجہ ہے کہ سودا ہو جانے کے بعد اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ دوسرا شخص آفر نہ لگائے۔ اس کے 

 عالوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔

دینار میں کپڑا بیچا اور ان کے علیحدہ ہونے  کیا آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ اگر ایک شخص نے دس 

سے پہلے ہی سودے پر عمل کرنا الزم ہو گیا تو اس صورت میں اگر دوسرا بیچنے واال آ کر ایک دینار کم 

کی آفر بھی دے دے تو اس سے پہلے بیچنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا کیونکہ دس دینار پر ان 

یہی وجہ ہے کہ سودا ہونے کے )سے توڑنا کسی کے اختیار میں نہیں رہا۔ کا معاہدہ پہلے ہی ہو چکا ہے ج

بعد جب تک دونوں الگ نہ ہوئے ہوں اور سودا منسوخ ہو سکتا ہو تو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ 

دوسرا شخص اپنی آفر نہ دے۔ ہاں جب دونوں الگ ہو جائیں اور سودے کو منسوخ کرنے کا اختیار کسی 

 (تو اب جو چاہے اپنی آفر دیتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کے پاس نہ رہے

 سے روایت ہے۔ وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی 

مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، )تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کی دی ہوئی آفر پر اپنی آفر پیش نہ کرے۔ 

 (احمد

 نہیں سمجھتا، تو یہ اس حدیث کی طرح ہے۔اگر یہ حدیث قابل اعتماد ہو، اگرچہ میں اسے قابل اعتماد 

تم میں سے کوئی ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے، جسے تمہارا بھائی پہلے ہی نکاح کا پیغام "

 "بھیج چکا ہے۔

کا مطلب یہ ہے کہ جب بیچنے واال، مال کی ڈلیوری سے  "اپنے بھائی کی دی ہوئی آفر پر اپنی آفر پیش نہ کرو"

تک ان دونوں  جب( اپنی آفر نہ دےاس وقت تک تو دوسرا شخص )نے پر رضامند ہو جائے قبل اسے بیچ

 ۔ (یا ان کا سودا منسوخ ہو جائے) ہو جائےنہ میں لین دین کا معاہدہ 

 اس کی دلیل کیا ہے؟ :سائل

کی  اس شخص کو بیچا جس نے زیادہ( زمین کا ایک ٹکڑا)نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا  :شافعی

آفر دی۔ زیادہ آفر دینے والے کو بیچنا کسی شخص کا اپنے بھائی کی آفر پر آفر لگانا ہے۔ بیچنے واال پہلی 

نے پہلے کی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلحضور ) آفر پر راضی نہیں ہوا تبھی اس نے زیادہ کی آفر طلب کی۔

 (ی جسے آپ نے قبول کر لیا۔آفر کو منسوخ کر دیا تھا، اس کے بعد دوسرے نے زیادہ کی آفر د

ایک حدیث میں کسی کام کی ممانعت دوسری حدیث سے بعض معامالت میں موافق اور بعض معامالت 

 میں متضاد ہوتی ہے

 مثال پہلی

مالک نے محمد بن یحیی بن حبان سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے سیدنا ابوھریرہ رضی ہللا عنہ 

نے عصر کی نماز کے بعد مزید نماز پڑھنے سے منع  وٰالہ وسلم ہی علہللا یصلرسول ہللا : سے روایت کی

فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور آپ نے فجر کی نماز کے بعد مزید نماز پڑھنے سے بھی 

 (بخاری، مسلم، مالک)منع فرمایا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ 

وٰالہ  ہیہللا عل یصلہللا عنہما سے روایت کی کہ رسول ہللا مالک نے نافع، انہوں نے سیدنا ابن عمر رضی 

تم میں سے کوئی شخص سورج کے طلوع و غروب کے وقت نماز کا ارادہ نہ کرے۔ : "نے فرمایا وسلم

 (بخاری، مسلم، مالک)

مالک نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطاء بن یسار سے، انہوں نے سیدنا عبدہللا الصنابحی رضی ہللا 

جب طلوع ہوتا ہے تو سورج : "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلسے روایت کی کہ رسول ہللا عنہ 

اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب یہ بلند ہوتا ہے تو یہ الگ ہو ( یعنی اس کا مکر و فریب)شیطان کے سینگ 

ب زوال کا جاتا ہے، پھر جب سورج مکمل بلندی پر پہنچتا ہے تو سینگ پھر اس کے ساتھ آ جاتا ہے، ج

وقت ہوتا ہے تو یہ الگ ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو سینگ پھر آ ملتا ہے اور جب 

نے ان اوقات میں نماز  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا " غروب ہو جاتا ہے تو یہ الگ ہو جاتا ہے۔

 (نسائی، مالک) پڑھنے سے منع فرمایا۔
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ے ظاہری مفہوم میں لیا ہے جس سے یہ پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ سورج ہر وقت کہیں اس حدیث کو بعض لوگوں ن: نوٹ

نہ کہیں طلوع و غروب ہو رہا ہوتا ہے تو کیا شیطان اپنے سینگوں سمیت زمین کی محوری حرکت کے ساتھ ساتھ گردش 

کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  میں رہتا ہے۔ یہ ایک ال یعنی بات ہے۔ حدیث میں بطور محاورہ شیطان کے سینگ کا ذکر

آفتاب پرست قومیں اس دور میں طلوع، زوال اور غروب آفتاب کے اوقات میں عبادت کیا کرتی تھیں۔ چونکہ یہ شرکیہ اور 

شیطانی فعل تھا، اس وجہ سے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ان اوقات کو شیطانی افعال کے اوقات قرار دے کر 

 نے سے منع فرمایا تاکہ آفتاب پرستوں سے مشابہت نہ ہو۔نماز پڑھ

یعنی سورج کے طلوع، غروب اور مکمل بلندی کے )نے جو ان اوقات  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

 :ا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیںمیں نماز پڑھنے سے منع فرمای( اوقات

  نمازیں مراد ہیں۔ جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا یا پہال تو یہ کہ، جو عام حکم ہے، کہ یہاں تمام

نماز کے وقت سوتا رہا، یا کسی اور وجہ سے اس کی ضروری نماز ان اوقات تک موخر ہو گئی، 

اس کے لئے ان اوقات میں نماز کی ادائیگی ممنوع ہے۔ اگر وہ نماز پڑھے گا بھی تو وہ ادا نہیں ہو 

 پہلے ہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ادا نہیں ہو گی۔ گی۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی اگر وقت سے

 دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں کچھ مخصوص نمازیں مراد ہیں۔ 

ان میں سے ایک تو وہ ہے جو ہر مسلمان پر الزم ہے اور نمازوں کی دو اقسام ملتی ہیں۔ ( دین میں)ہمیں 

جائے تو اس کی قضا ضروری ہے۔  اس کے وقت میں اسے ترک کرنا جائز نہیں۔ اگر اسے ترک کر دیا

دوسری وہ جو ہللا کا قرب حاصل کرنے کے لئے بطور نفل ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنی نفل نماز کو 

 ترک کردے تو اس پر قضا الزم نہیں ہے۔ 

فرق کریں۔ حالت سفر میں فرض نماز تو فرض اور نفل نمازوں میں سفر میں ہم پر یہ الزم ہے کہ ہم  

یہ جائز نہ ہو گی۔ جبکہ نفل نماز کسی بھی ( سواری پر)ہی پڑھی جائے گی اور اس کے عالوہ زمین پر 

سفر و حضر دونوں میں ان دونوں قسم کی نمازوں  سمت میں منہ کر کے سواری پر ہی پڑھی جائے گی۔

ں میں فرق کیا جائے گا۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لئے جائز نہی

  11کہ بیٹھ کر فرض نماز ادا کرے جبکہ نفل نماز میں وہ ایسا کر سکتا ہے۔

جب کسی بات میں دو معنی پائے جائیں تو اہل علم پر الزم ہے کہ وہ بغیر کسی دلیل کے اسے کسی  

یہ دلیل سنت رسول ہللا یا مسلمانوں کے اہل علم کے اتفاق مخصوص صورتحال سے متعلق نہ سمجھیں۔ 

 نی چاہیے کیونکہ تمام مسلم علماء کبھی بھی خالف سنت امور پر اتفاق رائے نہیں کر سکتے۔رائے سے مل

کی دیگر احادیث کا ہے۔ ان کو ان کے ظاہری اور  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلیہی معاملہ رسول ہللا  

ان کیا، یا عمومی معنی میں قبول کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس بات کی کوئی دلیل ہو، جیسا کہ میں نے بی

مسلمانوں کا اجماع ہو کہ یہاں کوئی مخفی معنی مراد ہیں یا یہ حکم عمومی صورتحال کی بجائے کسی 

مخصوص صورتحال کے لئے ہے تب ہم اس دلیل کی طرف جائیں گے اور اس میں ان امور کی پیروی 

 کریں گے۔ 

بن سعید  اور اعرج سے اور مالک نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطاء بن یسار سے، انہوں نے بسر 

: نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلانہوں نے سیدنا ابوھریرہ رضی ہللا عنہ سے روایت کی کہ رسول ہللا 

تم میں سے جو شخص سورج طلوع ہونے سے قبل صبح کی نماز کی ایک رکعت پا لے، تو اس کی نماز "

ی ایک رکعت پا لی، اس کی نماز ہو ہو گئی اور جس شخص نے سورج غروب ہونےسے پہلے عصر ک

 (مسلم، احمد، مالک" )گئی۔

یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز کی ایک ( بظاہر)علم سے  

رکعت پڑھ لی یا غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی اس نے ایسے وقت میں نماز ادا کی 

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے فجر اور عصر کے اوقات کے بعد عین جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ 

 
11

دور جدید کے اہل علم نے اس نقطہ نظر سے اختالف رکھتے ہوئے بس، ٹرین، کار، اور ہوائی جہاز میں فرض نماز ادا   

 ہونے کا فتوی دیا ہے۔
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سورج کے ظاہر ہونے یا غائب ہونے کے وقت نماز پڑھی ہے۔ یہ ان اوقات میں سے ہے جن میں نماز 

نے ان اوقات میں فجر اور عصر کی نماز پڑھنے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلچونکہ رسول ہللا پڑھنا منع ہے۔ 

جانے کا حکم دیا ہے اس وجہ سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز کی  والوں کی نماز ہو

وٰالہ  ہیہللا عل یصلممانعت دراصل نفل نمازوں سے متعلق تھی جو کہ پڑھنا ضروری نہیں ہیں۔ حضور 

 ممنوع اوقات میں کسی کو نماز کی اجازت دینے والے تو نہیں تھے۔  وسلم

نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنے ابن مسیب سے روایت کی کہ رسول ہللا مالک نے ابن شھاب سے، انہوں 

تم میں سے جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے جب بھی یاد آ جائے اسی وقت نماز ادا کر : "فرمایا

" م کرو۔میری یاد کے لئے نماز قائ"یعنی " أ ِقِم الصَّال ة  ِلذِْكرِي  "لے۔ کیونکہ ہللا تعالی کا ارشاد ہے کہ 

 (بخاری، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی)

سے ابن مسیب والی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلانس بن مالک اور عمران بن حصین رضی ہللا عنہما نے نبی 

 ۔"یا نماز کے وقت سویا ہوا ہو: "حدیث کے مثل روایت کی ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے

میں آپ نے ہللا " جب بھی یاد آئے، نماز ادا کر لے"کے اس ارشاد کہ  وسلموٰالہ  ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

کے فوراً بعد جلد از ( یا سو کر اٹھنے)تعالی کی طرف سے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا ہے۔ نماز یاد آنے 

 جلد ادا کر لینی چاہیے۔

ا جبیر بن مطعم رضی ہللا عنہ ابن عینیہ نے ابو زبیر سے، انہوں نے عبدہللا بن باباہ سے، انہوں نے سیدن

تم میں سے جو بھی لوگوں ! اے بنی عبدمناف: "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلسے روایت کی کہ نبی 

کے معاملے کا نگران ہو، وہ کسی شخص کو اس گھر میں طواف اور نماز سے نہ روکے خواہ وہ شب و 

 (، ابن ماجہترمذی، نسائی، ابو داؤد)روز میں کسی بھی وقت ہو۔ 

سے اس  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلعبدالمجید نے ابن جریج سے، انہوں نے عطاء سے اور انہوں نے نبی 

اے بنی عبدالمطلب، اے : "سے ملتے جلتے معنی میں یہی روایت کی ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے

 اور پھر حدیث اسی طرح آئی ہے۔!" بنی عبد مناف

سے روایت کی ہے کہ طواف کرنے واال یا نماز  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی جبیر رضی ہللا عنہ نے 

پڑھنے واال جس وقت بھی چاہے اسے بیت ہللا میں طواف یا نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے یہ 

واضح ہو جاتا ہے کہ جن اوقات میں آپ نے نماز سے منع فرمایا، اس سے مراد وہی نماز ہے جس کا ادا 

وری نہیں ہے۔ جو نماز ضروری ہے، اس کا ان اوقات میں ادا کرنا جائز ہے۔ مسلمان صبح اور کرنا ضر

 عصر کی نمازوں کے بعد عام طور پر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ اسے ادا کرنا الزمی ہے۔

سیدنا عمر بن خطاب رضی ہللا عنہ نے صبح کی نماز کے بعد طواف کیا، پھر انہوں نے آسمان کی  

کی طرف گئے تو " ذی طوی"رف دیکھا تو سورج ابھی طلوع نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ سوار ہو کر ط

سورج طلوع ہو گیا۔ وہاں آپ اونٹ کو بٹھا کر اترے اور نماز ادا کی۔ اس بنیاد پر ہمارے کچھ ساتھیوں نے 

نے والی نماز ممنوع ادا کی جایہ نقطہ نظر اختیار کر لیا ہے کہ عصر اور فجر کے بعد طواف کے ساتھ 

 ہے جیسا کہ نفل نمازیں ان اوقات میں ممنوع ہیں۔ 

سیدنا عمر رضی ہللا عنہ نے طواف کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز کو اس لئے موخر کیا کہ انہیں  

اس کی اجازت تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسے موخر کیا۔ آپ نے ذی طوی کے مقام پر پڑاؤ دراصل 

انہوں نے نماز کے ممنوعہ اوقات سے  ے ڈاال تھا۔ آپ کے لئے یہ گنجائش موجود تھی۔رفع حاجت کے لئ

مدینہ میں منکدر رضی ہللا عنہ کو اس بات پر سزا بھی دی کہ ( ایک مرتبہ)متعلق عمومی احکام سنے اور 

کیا  ان اوقات میں نماز نہ پڑھنے کا جو خصوصی حکم میں نے بیانوہ عصر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے۔ 

آپ تک نہ پہنچا تھا اس وجہ سے آپ پر وہی الزم تھا جو آپ ( کہ یہ صرف نفل نمازوں سے متعلق ہے)

 نے کیا۔

کیونکہ اجازت کی ( اسے ان میں فرق کرنا چاہیے)جو شخص بھی ممانعت یا اجازت کی وجہ جانتا ہے  

ا ہوں کہ سیدنا علی رضی ہللا وجہ ممانعت کی وجہ کے بالکل الٹ ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چک

سے تین دن سے زائد قربانی کا گوشت جمع نہ رکھنے کا حکم سنا  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلعنہ نے نبی 
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یہی وجہ ہے کہ آپ تین دن سے زائد گوشت جمع رکھنے کو غلط )اور اس کی وجہ آپ نہ سن سکے۔ 

 (سمجھتے تھے۔

 بھی وہی عمل نہیں ہے جو سیدنا عمر رضی ہللا عنہ کا ہے؟ کیا ابو سعید خدری رضی ہللا عنہ کا :سائل

سوال کے جواب میں دے چکا ( یعنی سیدنا عمر والے)اس سوال کا جواب وہی ہے جو میں پہلے  :شافعی

 ہوں۔

 کیا کسی اور صحابی کا عمل بھی ایسا ہے جو ان دونوں حضرات کے عمل کے خالف ہو؟ :سائل

ان )باس، عائشہ، حسن، حسین اور دیگر صحابہ رضی ہللا عنہم کا عمل جی ہاں، ابن عمر، ابن ع :شافعی

ان اوقات میں نماز )سے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصل۔ ابن عمر رضی ہللا عنہما نے بھی نبی (کے خالف تھا

 :ممانعت کا حکم سن رکھا تھا۔ اس کے باوجود( کی

طاء بن رباح اور میں نے ابن عمر رضی ع: ابن عینیہ نے عمرو بن دینار سے روایت کی، وہ کہتے ہیں

طلوع آفتاب سے ( طواف کے بعد)ہللا عنہما کو صبح کی نماز کے بعد طواف کرتے دیکھا اور انہوں نے 

 پہلے نماز ادا کی۔

سفیان، عمار الدھنی سے اور وہ ابو شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدانا حسن و حسین رضی ہللا عنہما 

 اف کرتے اور پھر نماز ادا کرتے۔عصر کی نماز کے بعد طو

میں نے ابن عباس رضی : مسلم اور عبدالمجید، ابن جریج سے، وہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں

 ہللا عنہما کو عصر کے بعد طواف کرتے اور پھر نماز پڑھتے دیکھا۔

ا مقصد یہ ہے کہ جو کے صحابہ کے اس اختالف رائے کا ذکر کرنے ک وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

یعنی فجر و عصر کے بعد نماز )شخص بھی اس اختالف رائے سے واقف ہے، وہ جان لے کہ اس حدیث 

صحابہ میں ( جو ہم بیان کر چکے ہیں۔)کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے ( کی ممانعت والی حدیث

ہیں، یا انہوں نے اس کی سے جو اس کے خالف عمل کرتے ہیں، یا تو ان تک دوسری حدیثیں پہنچی ن

 مختلف تعبیر اختیار کی ہے یا ان کے پاس اپنی تعبیر کی کوئی اور وجہ ہو گی۔ 

سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو جو بھی اسے جانتا ہو، اس کے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلجب رسول ہللا  

اور بات پر۔ ہللا تعالی نے  لئے اسی پر عمل کرنا الزم ہو جاتا ہے نہ کہ اس سے مضبوط یا کمزور کسی

اپنے بندوں پر آپ کی اتباع کر فرض کیا ہے اور ہللا کے کسی کو یہ مقام نہیں دیا کہ وہ کسی معاملے میں 

 آپ کی مخالفت کر سکے۔

 مثال دوسری

وٰالہ  ہیہللا عل یصلرسول ہللا : مالک نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت کی

سے منع فرمایا۔ مزابنہ، تازہ کھجور کے بدلے برابر مقدار میں چھوہاروں کے تبادلے ' مزابنہ'نے  وسلم

بخاری، مسلم، )کو کہتے ہیں۔ اسی طرح انگور کے بدلے کشمش کا برابر مقدار میں تبادلہ بھی مزابنہ ہے۔ 

 (مالک

نے زید ابو عیاش سے اور انہوں مالک نے اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غالم عبدہللا بن یزید سے، انہوں 

سے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی ہللا عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی 

تو آپ نے پوچھا،  کسی کو تازہ کھجور کے بدلے چھوہاروں کے تبادلے سے متعلق سوال کرتے ہوئے سنا

۔ آپ نے فرمایا، "جی ہاں"اس نے کہا، " جاتی ہیں؟کیا کھجوریں سوکھ جانے کے بعد وزن میں کم ہو "

 (ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مالک) "پھر یہ منع ہے۔"

مالک نے نافع اور انہوں نے ابن عمر اور انہوں نے زید بن ثابت رضی ہللا عنہم سے روایت کی کہ 

اخ کو پھل سمیت بیچنے کی نے کھجور کی پھل سے لدی ہوئی ش وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

 (بخاری، مسلم، مالک)اجازت دی۔ 

ابن عینیہ نے زھری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے زید بن ثابت 

کھجور کی پھل سے لدی یعنی )' عرایا'نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرضی ہللا عنہ سے روایت کی کہ نبی 

 (بخاری، مسلم، نسائی)کی اجازت دی۔  (بیچنےچھوہاروں کے بدلے ہوئی شاخ کو پھل سمیت 
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ان کا استعمال بہرحال عہد رسالت میں اگرچہ سونے اور چاندی کے سکوں کو بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا لیکن : نوٹ

بسا اوقات یا جاتا تھا۔ محدود تھا۔ مدینہ کی زرعی معیشت میں بہت مرتبہ بارٹر کے اصول پر مال کے بدلے مال کا تبادلہ ک

لوگ کیش میں قرض لینے کی بجائے مال بھی بطور قرض لے لیا کرتے جیسے کسی نے ضرورت پڑنے پر دوسرے سے 

گندم یا کھجور لے لی اور فصل اترنے پر واپس کر دی۔ اس معاملے میں کچھ کمی بیشی سے چونکہ سود الزم آتا تھا اس 

رف اسی صورت میں دی جب تبادلہ کی جانے والی اشیاء برابر برابر مقدار وجہ سے آپ نے ایسے سودوں کی اجازت ص

 میں ہوں۔

کہا جاتا تھا جس میں ایک متعین پیمانے کو بھر کر چیز کی " کیل"گندم یا کھجور وغیرہ کی پیمائش کے طریقے کو  

ا اس طریقے سے پیمائش کر کے اگر کھجوروں اور چھوہاروں کہے۔ " لیٹر"پیمائش کی جاتی۔ دور جدید میں اس کی اکائی 

تبادلہ کیا جائے تو ان کا وزن برابر برابر نہ رہے گا کیونکہ چھوہارے سوکھنے کے باعث ہلکے ہو جاتے ہیں۔یہ ایک سودی 

 شکل ہو گی جس سے حضور نے منع فرمایا۔ اسے اصطالح میں مزابنہ کہا جاتا ہے۔

امام بخاری اتارے گئے پھل سے کیا جاتا ہے۔  پھل کا تبادلہ کہالتی ہے جس میں درخت پر لگے" عرایا"دوسری صورت  

کے نام سے ایک باب لکھا ہے جس میں انہوں نے عرایا " تفسیر العرایا"رحمۃ ہللا علیہ نے الجامع الصحیح، کتاب البیوع میں 

خالصہ یہ ہے کہ مدینہ  کی وضاحت میں سیدنا ابن عمر رضی ہللا عنہما اور سفیان بن حسین کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان کا

میں بعض نیک دل حضرات نے اپنے باغ میں کچھ درخت غریبوں کو تحفتاً دے دیے۔ ان غریب لوگوں کو خوراک کی فوری 

ضرورت تھی اور ان کے لئے درخت کے پھل کا انتظار کرنا مشکل تھا۔ باغ کے مالکوں نے ان غریب افراد سے یہ طے کر 

دو اور اس کے بدلے چھوہارے لے لو۔ یہ بھی اگرچہ مزابنہ ہی کی ایک شکل تھی لیکن لیا کہ تم درخت ہمیں واپس کر 

غریب افراد کی مدد تھی اس وجہ سے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس نفع کمانے کی بجائے چونکہ اس کا مقصد 

 کی اجازت دے دی۔

تازہ کھجور کے بدلے سوکھی کھجور ( ناپ کرکسی پیمانے میں )نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

بیچنے سے منع فرمایا اور یہ وضاحت بھی فرما دی کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کھجور سوکھنے سے اس 

کھجور کے بدلے کھجور کا تبادلہ صرف اسی صورت میں جائز ہے جب وہ برابر  کا وزن کم ہو جاتا ہے۔

ھوہارے سوکھ کر کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایک دوسرے برابر ہو کیونکہ آپ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ چ

: کے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کمی کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس میں دو معانی جمع ہو گئے ہیں

ایک تو یہ کہ ناپنے میں ایک چیز زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ مزابنہ ہے۔ مزابنہ وہ تجارت ہے جس میں 

ان دونوں معانی کے غیر متعین چیز کے بدلے کیا جاتا ہے۔ اسی قسم کی ایک ا تبادلہ ایک متعین چیز ک

 اعتبار سے اسے منع کر دیا گیا۔

نے عرایا کھجور کے خوشے کو پھل سمیت اندازہ کر  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلدوسری طرف رسول ہللا  

کو حالل نہیں کر دے گی جس ( ابنہیعنی مز)کے بیچنے کی اجازت دی ہے۔ عرایا کی یہ اجازت اس کام 

ممانعت ان سودوں ( پہلی حدیث میں)سے آپ نے منع فرمایا تھا یا خود یہ اجازت ممنوع نہیں ہو جائے گی۔ 

کی تھی جو عرایا کہ عالوہ ہوں۔ یہ وہ کالم ہے جو عمومی نوعیت کا تھا لیکن اس میں سے ایک 

 خصوصی صورتحال کو مستثنی قرار دیا گیا۔

 ثالم تیسری

سے، وہ صفوان بن موھب سے، وہ عبدہللا بن محمد بن صیفی سے  ءسعید بن سالم، ابن جریج سے، وہ عطا

ہللا  یصلحکیم کہتے ہیں کہ رسول ہللا  اور وہ سیدنا حکیم بن حزام رضی ہللا عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

" ؟ہیںکی چیزیں بیچتے کھانے پینے  مجھے خبر ملی ہے کہ آپ: "نے مجھ سے فرمایا وٰالہ وسلم ہیعل

کھانے پینے "یا، نے فرما وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصل۔ رسول ہللا !"جی ہاں یا رسول ہللا"حکیم نے عرض کیا، 

نسائی، " )۔اس کی ادائیگی نہ کر دوخرید کر مال کی چیزوں کو اس وقت تک نہ بیچا کرو جب تک تم 

 (احمد

ہیں کہ عطاء نے یہ روایت عبدہللا بن عصمۃ سے بھی سعید، ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے 

سے   وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکی ہے اور انہوں نے سیدنا حکیم بن حزام رضی ہللا عنہ کے ذریعے نبی 

 یہی بات روایت کی ہے۔

ایک قابل اعتماد شخص نے ایوب بن ابی تمیمہ سے، انہوں نے یوسف بن ماھک سے، انہوں نے سیدنا 

نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا : زام رضی ہللا عنہ سے روایت کی۔ حکیم کہتے ہیںحکیم بن ح
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یعنی وہ چیز جو نہ تو تمہارے پاس  "مجھے وہ چیز بیچنے سے منع فرمایا جو ابھی میرے پاس نہیں آئی۔

 ۔تم اس کے ذمہ دار ہوہے اور نہ ہی 

سے، وہ ابو منھال سے اور وہ سیدنا ابن عباس رضی ہللا ابن عینیہ، ابن ابی نجیح سے، وہ عبدہللا بن کثیر 

مدینہ ہجرت کر کے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلجب رسول ہللا : عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں

دیا کرتے تھے۔ اس پر پہلے ہی کر ایک یا دو سال  کی رقم کی ادائیگیتشریف الئے تو اھل مدینہ کھجور 

وہ اس طرح سے دے کہ  ایڈوانس رقم ادا کرےجو بھی ": نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیعلہللا  یصلرسول ہللا 

 (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی" )، وزن اور ادھار کی مدت معلوم و متعین ہو۔کی مقدارمال 

نہ ہو۔ ایک شخص ان تمام ہدایات کا مقصد یہ تھا کہ لین دین کا معاملہ بالکل متعین ہو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا : نوٹ

اگر مال وصول کرنے سے پہلے ہی اس کا سودا آگے کسی اور کر لے گا تو بعد میں مال کی کوالٹی میں فرق کے باعث 

جھگڑا پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اسی وجہ سے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے صرف ایسی صورتوں میں اجازت دی 

کی مدت متعین ہو تاکہ کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو سکے یا اگر پیدا ہو جائے تو اس کا تصفیہ جب مقدار، وزن، کوالٹی اور ادھار 

 کرنا عدالت کے لئے ممکن ہو۔

کوئی شخص ایسی چیز بیچے جو اس "اس بات سے منع فرمایا کہ جو نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی  :شافعی

 ہے تو خریدنے واال ے جو اس کے پاس موجود نہیںہے کہ اگر وہ ایسی چیز بیچ کا مطلب یہ "کے پاس نہ ہو

کا علم ہو گا۔ اس ( کی خصوصیات)خریداری سے پہلے اسے نہ دیکھ پائے گا جبکہ بیچنے والے کو اس 

صورت میں وہ ایسی چیز بیچے گا جو یا تو اس کی ملکیت نہیں ہے یا پھر وہ چیز اس کے قبضے میں 

اس کی ملکیت میں نہ ہو تو اسے چیز بضے میں نہ ہو یا پھر موجود نہیں ہے۔ جو چیز بیچنے والے کے ق

 کی ڈلیوری کا ذمہ دار بنانا مشکل ہو گا۔ اس کے عالوہ اور معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

، پیمائشوہ  ایڈوانس میں رقم ادا کرےنے یہ حکم دیا کہ جو بھی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلجب رسول ہللا  

اشیاء کی تجارت بھی شامل ہے جو کسی شخص کے پاس  ہیان یہ بھی۔ ےکو طے کر لوزن اور مدت 

لیکن بیچنے والے کے لئے  ،ہیں میںاس کی ملکیت نہ ہی وقت موجود نہیں ہیں اور  (معاہدہ کرنے کے)

 مقررہ وقت پر متعلقہ چیز کو فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ 

جو چیز کسی شخص کی ملکیت میں نہ ہو اسے نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا ( دوسری طرف) 

بیچنے سے کو بغیر دیکھے چیز  کسی دراصلیہاں بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ ہللا تعالی بہتر جانتا ہے کہ 

وہ چیز  ۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہمنع کیا گیا ہے، خواہ وہ کسی شخص کی ملکیت میں ہو یا نہ ہو

 ضائع ہو جائے یا کم ہو جائے۔( کسی وجہ سے)خریدار کے دیکھنے سے پہلے ہی 

کا یہ پورا کالم اپنے عمومی مفہوم اور ظاہری معنی میں ہے اور  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا  

، میرے ماں باپ آپ پر وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلبشرطیکہ رسول ہللا  قبول کرنا چاہیےاسے اسی طرح 

ے جس سے یہ معلوم ہو جائے ان عمومی احکام سے دراصل نہ مل جائقربان، سے کوئی اور ایسی حدیث 

کوئی مخصوص چیز یا صورتحال مراد ہے جیسا کہ میں اس مقام پر یا اس سے ملتے جلتے دیگر مقامات 

 پر بیان کر چکا ہوں۔

 ےمیں مطابقت پیدا کرناھل علم پر یہ الزم ہے کہ اگر انہیں کوئی دو ایسی احادیث مل جائیں تو ان  

(Reconciliation)  فوراً )کی کوئی بنیاد مل جائے، نہ کہ انہیں  مطابقتکی کوشش کریں، اگر انہیں اس

اگر ان احادیث کو ایک دوسرے کے متضاد قرار دے دیں جبکہ ان کی تطبیق کا امکان موجود ہو۔ ( ہی

کی نسبت زیادہ  مطابق کرنا ممکن ہو یا ایسا کرنے کی کوئی بنیاد موجود ہو اور ایک حدیث دوسری

متضاد روایات وہ ہوتی ہیں جنہیں ایک مضبوط نہ ہو تو ان احادیث کو متضاد قرار دینا درست نہیں۔ 

دوسرے سے ہم آہنگ کرنا ممکن ہی نہ ہو اور ان میں الزماً ایک کو ترک کر دینا پڑے جیسا کہ دو احادیث 

 یں ناجائز قرار دیا گیا ہو۔ایک ہی عمل سے متعلق ہوں اور ایک میں اسے جائز اور دوسرے م
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 خبر واحد : 10باب 
برائے کرم مجھے بتائیے کہ اھل علم کے لئے کم از کم کیا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر ان کے لئے  :سائل

 کسی خاص حدیث کو قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

ت کرے کہ ایک شخص کسی ایک شخص سے اس طرح حدیث کو روای( کم از کم ثبوت یہ ہے کہ) :شافعی

ے شخص تک جا پہنچے جو آپ سے ایک درجہ تک جا پہنچے یا کسی ایس وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلوہ نبی 

 یہ ثبوت اس وقت مکمل نہ ہو گا جب تک چند شرائط پوری نہ ہو جائیں۔( یعنی آپ کا صحابی ہو۔)پہلے ہو 

 ص ہو۔ جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ اپنے دین کے معاملے میں قابل اعتماد شخ 

 حدیث کو منتقل کرنے میں اس کی شہرت ایک سچے انسان کی ہو۔ 

 جو حدیث وہ بیان کر رہا ہو، اسے سمجھنے کی عقل رکھتا ہو۔ 

 الفاظ کی ادائیگی کے نتیجے میں معانی کی جو تبدیلی ہو جاتی ہو، اس سے واقف ہو۔ 

  رکھتا ہو نہ کہ جو سنے جن الفاظ میں وہ حدیث کو سنے، انہی میں آگے بیان کرنے کی استطاعت

اپنے الفاظ میں بیان کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حدیث کا صرف مفہوم بیان کیا جائے گا 

( حدیث کا محض مفہوم بیان کرنے سے)اور بیان کرنے والے شخص کو یہ علم نہیں ہو گا کہ 

م کو حرام میں معنی کس طرح تبدیل ہو جایا کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی حالل حک

اگر حدیث کو لفظ بہ لفظ منتقل کیا جائے گا تو اس میں تبدیلی کا کوئی خطرہ نہیں  تبدیل کر دے۔

 رہے گا۔

  کے سہارے منتقل کر رہا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حدیث اگر وہ حدیث کو اپنی یادداشت

 (یعنی اس کی یادداشت کمزور نہ ہو۔)کو اچھی طرح یاد کرنے واال ہو 

  اگر وہ حدیث کو لکھ کر منتقل کر رہا ہو تو اس صورت میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے جو

 کچھ لکھا ہو وہ خود اسے یاد رکھنے واال ہو۔

  اس حدیث کو دوسرے حفاظ بھی محفوظ کر رہے ہوں تو اس شخص کی بیان کردہ حدیث ان اگر

 افراد کی بیان کردہ حدیث کے موافق ہونا ضروری ہے۔

 "کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے حدیث کو فالں سے ( تدلیس یہ ہے)کے الزام سے بری ہو۔ " تدلیس

سنا ہے جبکہ اس کی اس شخص سے مالقات نہ ہوئی ہو اور اس نے اس سے حدیث کو اس سے 

 سنا نہ ہو۔ 

  سے ایسی بات منسوب کر دے جو کہ قابل اعتماد راویوں کی بیان  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلوہ نبی

 ردہ حدیث کے خالف ہو۔ک

  یہی تمام خصوصیات اس راوی سے اوپر والے راویوں میں بھی پائی جانا ضروری ہے جن سے

یا آپ کے عالوہ کسی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلیہ شخص روایت کر رہا ہے یہاں تک کہ حدیث نبی 

کی اس زنجیر راویوں )تک پہنچ جائے جہاں روایت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ چونکہ ( صحابی)

پیش کر رہا ہے اس وجہ سے میری بیان کردہ صفات کا ان ہر شخص اس حدیث کو ( میں موجود

 میں سے ہر شخص میں موجود ہونا ضروری ہے۔

برائے کرم کسی مثال سے وضاحت فرما دیجیے تاکہ میں اس تفصیل سے واقف ہو جاؤں کیونکہ  :سائل

 علم اس معاملے میں قلیل ہے۔ حدیث کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا، میرا

 ؟پر قیاس کر کے بتاؤںاور چیز یہ تفصیل کسی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو  :شافعی

 جی ہاں۔ :سائل
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حدیث کا معاملہ اپنی مثال خود ہے۔ اسے کسی اور چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ  :شافعی

 ہے۔ ہے کہ قیاس، اصل کے مقابلے میں کمزور ہوتا

اس گواہی کی مثال سے بتائیے کیونکہ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ قیاس کر کے بتائیں۔ مجھے  :سائل

 سے بات کو سمجھنا آسان ہے۔

شواہد بسا اوقات کسی چیز کے بارے میں متضاد معلومات دیتے ہیں اور بعض اوقات موافق  :شافعی

 معلومات دیتے ہیں۔

 ے ہیں؟یہ متضاد معلومات کب دیت :سائل

میں کسی بھی مرد یا عورت کی بیان کردہ حدیث قبول کر سکتا ہوں لیکن ان میں سے کسی ایک  :شافعی

ث ِِن ُفالٌن ع ْن ُفال نٍ  "کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ میں اس کے ان الفاظ پر حدیث قبول کر لوں گا کہ  یعنی "  حدَّ

اگر وہ شخص تدلیس کرنے واال نہ ہو۔ " کی مجھ سے فالں نے فالں سے روایت کرتے ہوئے یہ بات بیان"

ْعتُ  "لیکن اس کی گواہی میں اسی صورت میں قبول کروں گا جب وہ یہ الفاظ بولے کہ  میں نے "یعنی "  َسِ 

 ۔"میں گواہی دیتا ہوں"یعنی "  أ ْشه د ِن  "یا " میں نے دیکھا ہے"یعنی "  ر أْيتُ  "یا " سنا ہے

ے، میں ان میں سے بعض احادیث کو ہللا کی کتاب، سنت، اجماع یا قیاس احادیث میں اختالف بھی ہوتا ہ 

کی بنیاد قبول کر لیتا ہوں لیکن گواہی کے معاملے میں استدالل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا معاملہ 

ایسے لوگ بھی ہیں جن کی گواہی قابل قبول ہے لیکن ان کی بیان کردہ حدیث کو میں قبول  مختلف ہے۔

رتا کیونکہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے یا بعض الفاظ حذف ہو گئے ہوتے ہیں جس سے معنی نہیں ک

پر فرق پڑتا ہے۔ اس کے عالوہ دیگر معامالت میں روایت کو قبول کرنا گواہی کو قبول کرنے کی طرح 

 ہی ہوتا ہے۔

ے ہیں جو قابل جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ حدیث کو تو صرف اسی شخص سے قبول کرت :سائل

( یہ درست ہے)اعتماد ہو، حدیث کو یاد رکھنے واال ہو، اور اس کی معنی کی ممکنہ تبدیلی سے واقف ہو۔ 

 لیکن آپ گواہی کے معاملے میں یہ شرائط کیوں نہیں رکھتے؟

تبدیلیاں گواہی کے معاملے میں ہونے والی تبدیلیوں سے ( ہو جانے والی)حدیث کے معنی میں  :شافعی

اس وجہ سے میں حدیث کے معاملے میں ( اور انہیں پکڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے)ہ مخفی ہوتی ہیں زیاد

 گواہی سے بھی زیادہ احتیاط برتتا ہوں۔

غلط گواہی قبول کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ عدالتی فیصلہ غلط ہو جائے گا جبکہ غلط حدیث قبول کرنے میں یہ خطرہ : نوٹ

بارے میں غلطی پیدا ہونے کا امکان ہے جس سے خود دین کے بارے میں غلط شکوک و سمجھنے کے ہے کہ اس سے دین 

شبہات پیدا ہوں گے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے منسوب ایک جھوٹی حدیث کو قبول کرنے کا رسک بہت زیادہ 

 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اس معاملے میں انتہائی احتیاط برتتے رہے۔

جو آپ بیان کر چکے ہیں البتہ میں اسے بات سے اختالف  ے آپ کی اس بات سے تو اتفاق ہےمجھ :سائل

کروں گا کہ اگر آپ کسی قابل اعتماد شخص سے حدیث سنتے ہیں اور وہ کسی ایسے شخص سے حدیث 

روایت کر رہا ہے جس کے قابل اعتماد ہونے کا آپ کو علم نہیں تو آپ حسن ظن سے کام لیتے ہوئے قابل 

عتماد شخص کی پیروی میں اس حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ آپ اسی پر اصرار کرتے ہیں کہ روایت کے ا

 سلسلے میں موجود ہر شخص قابل اعتماد ہونا چاہیے اگرچہ آپ اسے نہ جانتے ہوں۔

آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص دوسرے پر مقدمہ کر دے اور اپنے حق میں دو گواہ پیش کر  :شافعی

نونی امور کے ماہر چار اچھے کردار کے لوگوں کی رائے ان دونوں گواہوں کے کردار سے دے تو قا

متعلق طلب کی جاتی ہے۔ اگر آپ جج ہوں اور چار سے کم لوگ ان گواہوں کے کردار کے بارے میں 

 رائے دیں تو کیا آپ مقدمے کا فیصلہ کر دیں گے۔
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نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے ان کے کردار  بالکل نہیں، میں ان کی گواہی اس وقت تک قبول :سائل

کے بارے میں اطمینان نہ ہو جائے۔ اس کے لئے یا تو چار افراد ان کے اچھے کردار کے بارے میں 

گواہی دیں، یا پھر کوئی اور ان کے اچھے کردار کو واضح کرے یا پھر میں ذاتی طور پر ان کے اچھے 

 (و گا۔تبھی مجھے اطمینان ہ)کردار کو جانتا ہوں 

تو پھر میں نے حدیث کو قبول کرنے کے بارے میں آپ سے جو شرائط بیان کی ہیں آپ انہیں  :شافعی

ان کی گواہی اسی صورت میں قبول کی جائے : کیوں قبول نہیں کرتے؟ جبکہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ

 ۔گی جب ان سے زیادہ اچھے کردار کے لوگ ان کے کردار کے بارے میں گواہی دے دیں

لوگ کسی شخص کے اچھے کردار کے بارے میں تبھی گواہی دے سکتے ہیں جب وہ اسے جانتے  :سائل

جس شخص کے )اگر ان کی گواہی میں ایسی بات ہے تو ہوں اگرچہ وہ اس کے کردار سے واقف نہ ہوں۔ 

 وئی اسقبول نہ کروں گا حتی کہ ک میں اس کی گواہی کو( کردار کے بارے میں انہوں نے گواہی دی تھی

کے اچھے کردار کے بارے میں گواہی دے دے یا میں ذاتی طور پر اس شخص کے اور اس کے بارے 

اگر میں کسی گواہ کو نہیں جانتا تو میں اس کے اچھے میں گواہی دینے والوں کے کردار سے واقف ہوں۔ 

اچھے کردار کردار کا مالک ہونے کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کوئی اور شخص اس کے 

 کی گواہی نہ دے دے۔

آپ کی یہ بات خود آپ کے نقطہ نظر کے خالف حجت ہے کہ آپ کسی سچے آدمی کی ایسی بات  :شافعی

کو قبول کر لیتے ہیں جو اس نے کسی اور سے سنی ہو جس کی سچائی کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو۔ 

ہ اسے جانتے ہوں تو حدیث قبول کرنے لوگ کسی کے کردار کے بارے میں گواہی تبھی دیتے ہیں جب و

کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ حفاظت کا تقاضا کرتا ہے۔ حدیث کو صرف اسی شخص سے قبول کرنا 

 چاہیے جس کی حدیث کا قابل اعتماد ہونا معلوم ہو۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے مال اور اس نے اس میں کوئی اچھی بات دیکھی تو حسن  

سے کام لیتے ہوئے اس نے اس شخص سے کوئی حدیث قبول کر لی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اس ظن 

فالں سے یہ " حاالت سے بے خبر ہے لیکن اس حدیث کو یہ کہہ کر بیان کر دیتا ہے کہ ( تفصیلی)کے 

اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص سمجھتا ہے ( حدیث کو قبول کرنا)۔ "حدیث مجھ سے بیان کی ہے

کہ اس سے حدیث بیان کرنے واال قابل اعتماد ہے تو وہ ایک قابل اعتماد شخص سے حدیث قبول کر رہا 

ایسے شخص سے حدیث روایت کر بیٹھے جو خود اس حدیث کا ( یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ)ہے یا پھر 

میں محتاط  کرنے کے معاملےوہ شخص حدیث قبول ( یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ)انکار کرتا ہے یا پھر 

 ۔ہی نہیں

میں کسی ایسے شخص سے نہیں مال جو کسی قابل اعتماد اور احادیث کے حافظ سے روایت کرتا ہو  

ہوں جو مجھ پر کرنا الزم ہے  تااور وہ حافظ خود اس حدیث کی مخالفت کرتا ہو۔ اس وجہ سے میں وہ کر

جس شخص سے میں حدیث حاصل  ۔(بیان کرنے والے کے کردار کی چھان بین کرتا ہوںکہ میں حدیث )

کر رہا ہوں اس کی سچائی جاننے کے لئے دالئل حاصل کرنا میرے لئے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ 

اوپر والے شخص کی سچائی جاننے کے لئے کروں۔ مجھے بھی ( سلسلہ روایت یا سند میں)میں اس سے 

وہ اپنے سے اوپر والوں کہ )ضرورت اسی بات کی ہے جس کی مجھ سے پہلے والے کو ضرورت تھی 

کیونکہ ان میں سے ہر شخص اپنے سے اوپر والوں سے روایت لے رہا ( کے کردار کی چھان بین کرے

 ہے اور نیچے والوں کو دے رہا ہے۔

اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ کسی ایسے شخص کی روایت کو قبول کر لیں جس کی  :سائل

کہہ کر روایت کرتا ہو۔ " فالں سے روایت ہے"یعنی " عن"ں اور وہ تدلیس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہو

 ممکن ہے کہ اس نے ان سے نہ یہ روایت خود نہ سنی ہو۔

تمام مسلمان جب اپنی ذات سے متعلق کوئی گواہی دیں تو انہیں اچھے کردار کا مانا جا سکتا ہے  :شافعی

۔ کیا آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ جب لیکن دوسرے کے بارے میں گواہی دینے کا معاملہ مختلف ہے
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کچھ کہتے ہیں تو ہم ان کی گواہی قبول کر لیتے ( حلف اٹھاتے ہوئے)وہ اپنی ذات سے متعلق ( عدالت میں)

ہیں لیکن اگر دوسرے کے کردار کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو ہم اس وقت تک ان کی گواہی کو قبول 

کے کردار سے متعلق ر کو جان نہ لیں۔ ایک شخص نہیں کرتے جب تک اس دوسرے شخص کے کردا

میری واقفیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے دوسرے شخص کے کردار کا بھی علم ہے جس کے بارے 

 میں وہ شخص گواہی دے رہا ہے۔

اگر کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کے بیان کو صحیح ( حلف اٹھاتے ہوئے)میں کوئی شخص اپنے بارے  

۔ ایسی فعل سرزد نہ ہو( کردار کو خراب کرنے واال)طیکہ اس سے اس کے خالف کوئی مان لیتے ہیں بشر

 محفوظ کر لیتے ہیں۔ ( غلطی سے)اس کے برے فعل کے باعث ( اپنے فیصلے کو)صورت میں ہم 

تو ہم اپنے ملک میں تو کسی کو نہیں جانتے جو ایسا کرتا ہو۔ نہ تو ان جہاں تک تدلیس کا تعلق ہے،  

سے پہلے گزرے اور نہ ہی اپنے ساتھیوں میں۔ کچھ لوگوں نے یہ کام اختیار کر لیا ہے۔ ہمارے  میں جو ہم

 لئے بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ 

اور دوسرا قول " میں نے فالں کو یہ کہتے سنا کہ اس نے فالں سے سنا"ایک شخص کا یہ قول کہ  

ان کے نزدیک برابر ہے۔ ان میں سے کوئی شخص " دیث پہنچائیفالں نے مجھے فالں سے لے کر یہ ح"

بھی کسی ایسے شخص سے جس سے وہ مال ہو، حدیث روایت نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس نے خود 

فالں نے مجھے فالں سے لے کر یہ حدیث "اسے نہ سنا ہو۔ اس طریقے پر جو شخص بھی یہ کہہ کر کہ 

 اس کی حدیث کو قبول کر لیتے ہیں۔  حدیث بیان کرتا ہے تو ہم" پہنچائی

جس شخص کی تدلیس سے ہم ایک بار بھی واقف ہو جاتے ہیں تو روایت کے معاملے میں اس کی  

ہے کہ ہم حدیث کو ہی رد " کھال جھوٹ"چھپی ہوئی کمزوری ہم پر عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ کمزوری نہ تو 

بول کرتے ہیں جو اہم سچے اور خیر خواہ ہے۔ ہم اس سے وہی حدیث ق" واضح سچ"کر دیں اور نہ ہی 

لوگوں سے قبول کرتے ہیں۔ ہم تدلیس کے مرتکب شخص سے حدیث صرف اسی صورت میں قبول کرتے 

 ۔ "میں نے سنا"یا " حدیث بیان کییہ مجھ سے فالں نے "ہیں جب وہ یہ کہے 

ہیں جس کی حدیث آپ  ایسے شخص کی گواہی قبول کر لیتے( عدالت میں)میں نے دیکھا ہے کہ آپ  :سائل

 قبول نہیں کرتے۔

 حدیث کا معاملہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑا ہے۔ ویسے ایک وجہ اور بھی ہے۔ :شافعی

 وہ کیا ہے؟ :سائل

یہ ہو جاتا ہے کہ حدیث کا ایک لفظ روایت ہونے سے رہ جائے اور اس کا معنی بدل جائے یا  :شافعی

عد واال اس سے مختلف انداز میں بات کہہ دے۔ اگر بعد محدث نے جن الفاظ میں حدیث بیان کی تھی، ب

والے کو اس تبدیلی کا علم نہیں ہے تو معنی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اگر حدیث بیان کرنے واال اس معنی کی 

تبدیلی سے بے خبر ہے تو وہ حدیث کے بارے میں معقول رویہ اختیار نہیں کر رہا ہے۔ ہم اس کی حدیث 

ایسی حدیث کو لئے ہوئے ہے جسے وہ خود نہیں سمجھتا۔ ایسا شخص جو حدیث  قبول نہیں کرتے جب وہ

کو اس کے اصل الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا اور وہ اس کے مفہوم کو ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص 

 دراصل مفہوم کو سمجھتا ہی نہیں۔

 ابل قبول ہو؟کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اچھے کردار کا ہو لیکن اس کی حدیث ناق :سائل

کے ساتھ وہی معاملہ ہو جو میں نے ابھی بیان کیا تو یہ کھلے شک کی جی ہاں۔ اگر اس شخص  :شافعی

کیفیت ہو گی اور اس کی حدیث کو مسترد کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص دوسروں کے 

شتے داروں کے بارے میں بارے میں رائے دیتے ہوئے عدل سے کام لے لیکن اپنے بارے میں یا اپنے ر

بات کرتے ہوئے اس کا رویہ مشکوک ہو جائے۔ جھوٹی گواہی دینے سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کسی بلند 

مقام سے نیچے گر پڑے۔ جب کسی شخص سے متعلق شک کا عنصر داخل ہو جائے گا تو اس کی گواہی 

یں کرتا یا اس کا معنی نہیں سمجھتا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسا شخص جو حدیث کو لفظاً روایت نہ
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 کا معاملہ تو اس شخص سے بھی واضح ہے جس کی گواہی شک کی بنیاد پر رد کر دی گئی ہو۔

ں اسے بھی غور سے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمیں وگواہ جس معاملے میں گواہی دے رہے ہ 

وئی بڑا مفاد اس شخص سے وابستہ ہو کا ک ننظر آئے یا ا( یا تعصب)کا کسی ایک جانب میالن  وںگواہ

ے ہوں تو ہم ان کی گواہی قبول نہ کریں گے۔ اگر وہ کسی ایسے معاملے جس کے لئے وہ گواہی دے رہ

جیسے میڈیکو لیگل )میں گواہی دے رہا ہے جو کہ مشکل نوعیت کا ہے اور اس کی سمجھ سے باہر ہے 

اہی کو بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ جس چیز تو ہم اس کی گو( معامالت میں ایک انجینئر کی گواہی

 سے متعلق گواہی دے رہا ہے اسے سمجھتا ہی نہیں۔ 

جو شخص حدیث روایت کرنے میں کثرت سے غلطیاں کرے اور اس کے پاس کوئی تحریری دستاویز  

ی دیتے وقت بھی نہ ہو تو ہم اس کی حدیث بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ گواہ

 کثرت سے غلطیاں کرنے والے کی گواہی ہم قبول نہیں کرتے۔

ان میں وہ بھی ہیں جو علم حدیث میں جانے پہچانے : حدیث بیان کرنے والے لوگ مختلف اقسام کے ہیں 

ہیں۔ یہ لوگ حدیث کی تالش میں رہتے ہیں اور اسے اپنے والد، چچا، رشتے داروں، اور دوستوں سے 

اور اختالف رائے رکھنے والے اہل علم کی مجالس میں طویل وقت گزارتے ہیں۔ یہ وہ  حاصل کرتے ہیں

لوگ ہیں جو حدیث کو محفوظ کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ اگر ان کی بیان کردہ حدیث کسی ایسے 

زیادہ علم والے کی حدیث  شخص کی حدیث کے خالف ہو جو علم میں ان سے کم ہو تو بہتر یہی ہے کہ 

 ل کیا جائے۔ کو ہی قبو

اگر کسی شخص سے روایت کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں سے ایک محفوظ کی ہوئی  

حدیث کو حدیثیں حفظ کرنے والے دوسرے حفاظ کی بیان کردہ حدیث کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے گا کہ 

جائے تو ہم محفوظ  اگر روایات میں اختالف پایایہ ان کی بیان کردہ حدیث کے موافق ہے یا مخالف۔  

غلطی اور دیگر عالمات کو واضح کریں ( غلط روایت کی)اخذ کریں گے اس سے ( نتائج)روایات سے 

غلطی کی نشاندہی کر سکیں۔ ہم نے یہ تفصیالت ( اس کے بالمقابل)گے تاکہ ہم حق اور محفوظ بات اور 

 فیق کا سوال کرتا ہوں۔اور بھی مقامات پر واضح کر دی ہیں۔ ہللا تعالی سے میں نیکی کی تو

کو قبول کرنے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے جبکہ آپ ( خبر واحد)ایک شخص کی بیان کردہ حدیث  :سائل

معاملے کو اکثر ( حدیث کے)اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس اکیلے شخص کی گواہی کو قبول نہیں کرتے؟ 

 ر گواہی میں فرق بھی کرتے ہیں؟اوقات گواہی پر قیاس کرتے ہیں لیکن بعض امور میں اس میں او

آپ اس سوال کو دوہرا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے میں اس کی وضاحت پہلے ہی کر چکا ہوں۔ میں  :شافعی

حدیث کو گواہی پر قیاس نہیں کرتا۔ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ اس معاملے کو کسی ایسی مثال سے واضح 

یعنی )الت سمجھانے کے لئے میں نے اس چیز کر دیں جسے آپ سمجھتے ہوں۔ آپ کو حدیث کی تفصی

کے معاملے سے یہ وضاحت کی ورنہ اس پر قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خبر واحد ( گواہی

کا معاملہ تو اس سے زیادہ مضبوط ہے کہ میں اس کے لئے کسی اور چیز کی مثال دوں۔ یہ خود اپنے اندر 

 ہی ایک بنیاد رکھتی ہے۔

 ث، گواہی سے کن امور میں مشابہ ہے کن امور میں اس سے مختلف ہے؟تو پھر حدی :سائل

حدیث گواہی سے مختلف ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض امور میں۔ اگر میں نے یہ  :شافعی

 کہا ہے کہ یہ بعض امور میں مشابہ ہیں اور بعض میں مختلف تو یہ میں نے کچھ دالئل کی بنیاد پر کہا ہے۔

 ا کیوں ہے؟ ہر طرح کی گواہی کا معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے۔ایس :سائل

 بعض امور میں ایک جیسا ہے یا تمام امور میں۔یہ معاملہ کیا آپ کا مطلب ہے کہ  :شافعی

 تمام امور میں۔ :سائل

 بدکاری کے جرم کے ثبوت کے لئے آپ کم از کم کتنے گواہ طلب کرتے ہیں؟ :شافعی
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 چار :سائل

( جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں)ں سے ایک بھی کم ہو جائے تو باقی گواہوں کو کیا آپ اگر ان می :شافعی

 ؟کوڑوں کی سزا دیتے ہیں

 جی ہاں۔ :سائل

قتل، کفر اور راستوں پر ڈکیتی کے جرم میں آپ کم از کم کتنے گواہوں کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ  :شافعی

 ان تمام جرائم میں موت کی سزا متعین ہے؟

 دو گواہوں کا۔ :سائل

 مالی معامالت میں آپ کم از کم کتنے گواہوں کی گواہی قبول کرتے ہیں؟ :شافعی

 ایک مرد اور دو خواتین کا۔ :سائل

 عیوب جاننے کے لئے آپ کم از کم کتنے گواہوں کا مطالبہ کرتے ہیں؟( جسمانی)خواتین کے  :شافعی

 ایک خاتون گواہ کا۔ :سائل

ایک مرد اور دو خواتین ( مالی معامالت میں)اگر یہ دو گواہ پورے نہ ہوں ، یا ( قتل کے جرم میں) :شافعی

تو نہیں کوڑے ان گواہوں کو کی طرح ( کے گواہ پورے نہ ہونے)گواہ پورے نہ ہوں تو کیا آپ بدکاری 

 ؟مارتے

 ۔(ہم انہیں کوڑے نہیں مارتے)جی ہاں،  :سائل

 ور پر دیکھیں گے؟اب کیا آپ ان تمام معامالت کو مجموعی ط :شافعی

جی ہاں، ان تمام معامالت میں کم از کم گواہوں کی تعداد مختلف ہے۔ صرف بدکاری کی صورت میں  :سائل

 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔( جھوٹے الزام کے جرم میں)تو انہیں ( اگر پورے گواہ نہ ہوں)

طرح ہے جسے آپ بھی قبول اگر یہی بات میں خبر واحد کے بارے میں کہوں، کہ وہ گواہی کی  :شافعی

آپ کے نقطہ نظر کے کر رہے ہیں لیکن یہ گواہوں کی تعداد کے بارے میں اس سے مختلف ہے تو کیا یہ 

 مضبوط دلیل نہ ہو گی؟ خالف ایک 

 میں نے گواہوں کی جو کم از کم تعداد بیان کی اس کی بنیاد نقل و عقل میں موجود ہے۔ :سائل

قبول کرنے کے لئے میں بھی نقل و عقل ہی سے بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ اسی طرح خبر واحد کو  :شافعی

بچے کی والدت سے متعلق ایک عورت کی گواہی قبول کر لیتے ہیں جبکہ مالی معامالت میں ایسا نہیں 

 کرتے؟

 پیروی کرتا ہوں۔( کی اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل علم)میں  :سائل

 ہوا ہےنہیں قرآن میں تو ایک مرد اور دو خواتین کی گواہی کا ذکر تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ  :شافعی

 ؟(پھر آپ اسے کیوں قبول کر رہے ہیں)

قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس سے کم کی گواہی جائز نہیں ہے۔ ہم تو اسی کو درست قرار  :سائل

 الف نہیں ہے۔دے رہے ہیں جسے تمام مسلمان درست قرار دیتے ہیں اور یہ قرآن کے خ

کے بارے میں کہتے ہیں۔ اس معاملے ( خبر واحد)یہی سب ہم ایک شخص کی روایت کردہ حدیث  :شافعی

 میں ہمارے دالئل ایک خاتون کی گواہی کو قبول کرنے کے تمام دالئل سے زیادہ قوی ہیں۔

 کیا اس کے عالوہ کوئی اور دلیل ہے جو حدیث اور گواہی میں فرق کرتی ہو؟ :سائل

کوئی ایسا عالم میں نے نہیں جانتا جو اس کے ( وہ ایسی دلیل ہے جس کے بارے میں)جی ہاں۔  :فعیشا

 مخالفت کرتا ہو۔
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 وہ دلیل کیا ہے؟ :سائل

کسی اچھے کردار والے شخص کی گواہی بھی بعض امور میں قبول کی جاتی ہے اور بعض میں  :شافعی

 مسترد۔

 یہ مسترد کب کی جاتی ہے؟ :سائل

یسے معامالت میں جب گواہی دینے میں اس کا کوئی ذاتی مفاد ہو، خواہ کوئی بھی وجہ ہو، وہ ا :شافعی

کو ختم کرنا چاہ رہا ہو، یا اپنی اوالد یا باپ کے حق میں گواہی دے رہا اپنے کسی قرض ( اس گواہی سے)

ں اس کا کردار انہیں بری کروانے کی کوشش کر رہا ہو، یا اور مواقع جن می( مقدمے میں)ہو، یا کسی 

 مشکوک ہو جاتا ہے۔ 

گواہی کے معاملے میں ایک گواہ کسی شخص کے خالف گواہی دیتا ہے جس کی بنیاد پر اس پر قرض  

ثابت ہو سکتا ہو یا وہ سزا کا مستوجب ہو سکتا ہو، یا کسی شخص کو قرض ادا کیا جائے یا اس کے دعوٰی 

ا سزا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی اس میں کا خود قرض ی( گواہ)کی بنیاد پر سزا دی جائے، 

۔ اگر اس (یعنی گواہ کا بذات خود مقدمے کی پارٹیوں سے کوئی لین دین نہیں ہوتا)بے عزتی ہوتی ہے 

اگر گواہ جانبدار نہ ہو )معاملے میں اس کا والد یا اوالد شامل ہوں تب اس کا معاملہ جانبدارانہ ہو جاتا ہے۔ 

گواہی قبول کی جائے گی کیونکہ اس کی نیت کے بارے میں کوئی شک موجود نہیں ہے جیسا اس کی ( تو

 کہ والد یا اوالد یا جانبداری کے دیگر معامالت کے مقدمات میں اس کی نیت پر شک کیا جاتا ہے۔ 

جہاں تک کسی حدیث بیان کرنے والے شخص کا تعلق ہے، وہ اگر حالل و حرام سے متعلق کوئی  

ان کرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی مفاد نہ تو اپنی ذات کے لئے ہوتا ہے اور نہ کسی اور کے حدیث بی

لئے۔ نہ تو وہ اپنے آپ کو کسی سزا سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو۔ اس 

وجہ سے وہ اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن سے اس نے حدیث روایت کی ہے برابر درجے کے 

سے۔ یہ کرنے کے حکم سے ہو یا حرام  کرنے کے حکمحالل فعل کو امل ہیں خواہ حدیث کا تعلق کسی ح

کی پیروی کرنا حکم اس بھی کہ خود ان پر )محدثین بھی اس معاملے میں عام مسلمانوں کی طرح ہی ہیں 

کو مسترد کر  ۔ ہاں اگر کسی راوی کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تب اس کی بیان کردہ حدیث(الزم ہے

دیا جائے گا اور اگر شک کی یہ کیفیت نہ ہو تب اس کی حدیث کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہ معاملہ اسی 

 طرح ہے جیسا کہ عام اور خاص مسلمانوں کے گواہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

 بعض حاالت میں لوگ کسی خبر کو صحیح طور پر بیان کرتے ہیں اور بعض حاالت میں ان پر خوف 

میں وہ زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، غفلت اور ( تقوی کی اس حالت)خدا کی کیفیت زیادہ طاری ہوتی ہے۔ 

الپرواہی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے ارادے اور نیتیں درست ہو جاتی ہیں۔ ایسا عموماً ایسی بیماری میں 

اس کے عالوہ بھی اور ایسی ہوتا ہے جب انسان کو موت کی امید لگ جائے یا پھر سفر کے وقت ہوتا ہے۔ 

 حالتیں ہوتی ہیں جب لوگ غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ 

ایسے حاالت میں مسلمانوں میں سے ایسے لوگ جو عام طور پر سچے اور قابل اعتماد نہیں ہوتے، وہ  

و بھی سچائی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی حالت کے پیش نظر اس صورتحال میں ان کی بیان کردہ بات ک

قبول کر لیا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیان کردہ بات پر اعتماد کیا جائے گا تو وہ سچ 

بولتے ہیں۔ اگر وہ متقی نہ بھی ہوں تب بھی، شرم و حیا کی اس کیفیت میں کہ، ایسی بات جس میں ان کا 

کریں۔ اس کیفیت سے نکلنے کے  کوئی مفاد نہیں ہے، لوگوں کو وہ اس کے بارے میں کیوں وہم میں مبتال

بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پھر جھوٹ بولنے لگیں اور لوگوں کو اپنے اقوال کے بارے میں شک و شبہ میں 

 مبتال کر دیں۔

اگر عام لوگوں بلکہ جھوٹے افراد بھی بعض حاالت میں اس درجے کا سچ بولتے ہیں کہ جسے محدثین  

لوگ ان عام لوگوں کی نسبت ہر قسم کے حاالت میں سچائی کی بھی قبول کر لیں تو اھل تقوی اور سچے 

اعتماد کا مقام حاصل ہے۔ ( عوام الناس میں)حفاظت کرنے والے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو 

نصب پر فائز کیا گیا ہے اور یہ لوگ ہر معاملے میں سچائی سے وابستہ انہیں دین کے علمبردار کے م
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ہ داری ہللا نے ان پر الزم کی ہے، اس سے بخوبی واقف ہیں۔ حالل و حرام سے رہنے سے متعلق جو ذم

متعلق احادیث کا معاملہ تو تمام امور میں سب سے اعلی و ارفع معاملہ ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کے 

 وارد ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔ کسی اور کی بات کی نسبت رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی حدیث

کا مقام سب سے مقدم ہے کیونکہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کو آگ کے 

 عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

عبدالعزیز، محمد بن عجالن سے، وہ عبدالوہاب بن بخت سے، وہ عبدالواحد النصری سے، اور وہ سیدنا 

سب سے : "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکہ نبی  واثلہ بن اسقع رضی ہللا عنہ سے روایت کرتے ہیں

بڑا جھوٹا وہ ہے جو میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے کی ہی نہیں، اور وہ جو ایسا 

خواب دیکھنے کا دعوی کرتا ہے جو اس نے دیکھا ہی نہیں اور وہ جو خود کو کسی ایسے شخص کی 

 (بخاری، احمد، شافعی) "ہے۔اوالد بتاتا ہے جو اس کا باپ نہیں 

عبدالعزیز، محمد بن عمرو سے، وہ ابو سلمہ سے اور وہ سیدنا ابوھریرہ رضی ہللا عنہ سے روایت کرتے 

جس نے مجھ سے ایسی بات منسوب کی جو میں ": نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہیں کہ رسول ہللا 

یہ حدیث متواتر طریقے سے مختلف الفاظ میں کثیر ) "لے۔نے کہی ہی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا 

 (تعداد میں صحابہ نے روایت کی ہے۔

یحیی بن سلیم، عبیدہللا بن عمر سے، وہ ابوبکر بن سالم سے، وہ سالم سے، اور وہ سیدنا ابن عمر رضی 

مجھ سے جھوٹی  جو بھی: "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہللا عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی 

 "بات منسوب کرتا ہے، وہ جہنم میں اپنے لئے گھر بناتا ہے۔

عمرو بن ابو سلمہ، عبدالعزیز بن محمد سے، وہ اسید بن ابی اسید سے، اور اپنی والدہ سے روایت کرتے 

وٰالہ  ہیہللا عل یصلکیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں رسول ہللا ": ہیں کہ انہوں نے ابو قتادہ رضی ہللا عنہ سے کہا

 یصلمیں نے رسول ہللا : "انہوں نے فرمایا" کی حدیثیں نہیں سناتے جیسا کہ اور لوگ سناتے ہیں؟ وسلم

جو مجھ سے جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ جہنم میں اپنا بستر 'کو کہتے سنا ہے کہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل

کنز " )ا ہاتھ زمین پر پھیر رہے تھے۔اپن وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلیہ بات کہتے ہوئے حضور ' لگاتا ہے۔

 (العمال، شافعی، بیہقی

وہ ابو سلمہ سے اور وہ سیدنا ابوھریرہ رضی ہللا عنہ سے روایت کرتے ہیں سفیان، محمد بن عمرو سے، 

بنی اسرائیل سے روایتیں قبول کر لو، اس میں کوئی : "نے فرمایا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکہ رسول ہللا 

یہ روایت بھی "  )مجھ سے بھی حدیث بیان کر لو مگر مجھ سے جھوٹی بات منسوب مت کرو۔حرج نہیں۔ 

 (۔کثیر صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے

سے روایت کردہ احادیث میں یہ سب سے زیادہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلاس معاملے میں رسول ہللا  

اعتماد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم سوائے کسی  شدید ہے۔ ہم دوسری احادیث کے ساتھ ساتھ اس پر بھی

قابل اعتماد راوی کے اور کسی سے حدیث قبول نہیں کرتے۔ ہم حدیث روایت کرنے والے تمام لوگوں کی 

یعنی جو اب حدیث بیان کر رہا )سے لے کر آخری درجے تک ( یعنی صحابہ)قابل اعتماد ہونے کو ابتداء 

 پہنچنے تک جانتے ہیں۔( ہے

 اس حدیث میں جو آپ نے بیان کی ہے، کیا دلیل ہے؟ :سائل

کسی کو کبھی بنی اسرائیل  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلعلم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی ( دین کے) :شافعی

سے جھوٹی بات روایت کرنے کا حکم تو نہیں دے سکتے تھے۔ جب آپ نے بنی اسرائیل سے روایت 

طلب تو نہیں ہے کہ ان سے جھوٹی روایات بھی قبول کر لی جائیں۔ ان کرنے کی اجازت دی تو اس کا یہ م

کی روایتیں قبول کرنے کی یہ اجازت اس روایت کے بارے میں ہے جس کا سچا یا جھوٹا ہونا قبول کرنے 

 والے کے علم میں نہیں۔

ہور اسی طرح آپ نے اس شخص کی روایت قبول کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جس کا جھوٹا ہونا مش 

و معروف ہو۔ آپ نے تو خود سے جھوٹ منسوب کرنے والے کو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا قرار دیا 

ہے۔ جو شخص کسی جھوٹے شخص سے حدیث روایت کرتا ہے وہ خود بھی جھوٹ کے الزام سے بری 

۔ (ہے اس کی بات کو قبول کر لیتا)نہیں ہے کیونکہ وہ یہ دیکھ کر کہ جھوٹا شخص حدیث بیان کر رہا ہے 

سوائے چند مخصوص احادیث کے، حدیث کے اصلی یا جعلی ہونے کا اندازہ تو حدیث بیان کرنے والے 
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کے سچے یا جھوٹے ہونے ہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی محدث حدیث کو بیان کرتا ہے تو اس کے 

اور دالئل   سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ مضبوط

 سے ثابت بات کے مطابق ہے یا خالف۔

نے اپنے آپ سے حدیث روایت کرنے اور بنی اسرائیل سے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلجب رسول ہللا  

مجھ سے حدیث بیان کر لو لیکن مجھ : "حدیث روایت کرنے کے معاملے میں فرق کیا تو آپ نے فرمایا

اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس جھوٹ سے آپ نے منع  اس وجہ سے ہم" سے جھوٹ منسوب نہ کرو۔

ایسی حدیث جس کے اصلی ہونے کا ہمیں ( احتیاط کا تقاضا ہے کہ)ہے۔ " مخفی جھوٹ"فرمایا وہ دراصل 

ہللا  یصلکیونکہ جھوٹ تو ہر حال میں ممنوع ہے اور رسول ہللا ( اسے قبول نہ کیا جائے)علم نہیں ہے 

 ہے۔ ( خطرناک)جھوٹ تو تمام جھوٹوں سے بڑھ کر سے منسوب  وٰالہ وسلم ہیعل

 خبر واحد کے ثبوت کے حق میں دالئل

کسی صریح نص، یا اس سے استدالل یا امت کے اتفاق رائے کی بنیاد پر خبر واحد کو ثابت کرنے  :سائل

 کے لئے درکار دالئل کو بیان کیجیے۔

 (اس حدیث پر غور کیجیے۔) :شافعی

یر سے، انہوں نے عبدالرحٰمن بن عبدہللا بن مسعود سے اور انہوں نے اپنے نے عبدالملک بن عم سفیان

ہللا تعالی اس شخص کو : والد رضی ہللا عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا

خوشحالی و کامیابی عطا کرے جس نے میری باتوں کو غور سے سنا، انہیں محفوظ کیا اور انہیں 

پہنچایا۔ بعض اوقات ایک بات پہنچانے واال خود اعلی درجے کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اس دوسروں تک 

وجہ سے اسے یہ بات اس شخص تک پہنچا دینی چاہیے جو اس سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ 

ہللا کے لئے عمل میں خلوص نیت، : تین چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل تنگ نہیں پڑتا

سے وابستہ رہنا۔ ان چیزوں کی طرف بالنا ( یعنی حکومت)انوں کی خیر خواہی، اور نظم اجتماعی مسلم

بیہقی، احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی " )وسوسوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔( شیطانی)

 (نے اسے سیدنا زید بن ثابت رضی ہللا عنہ سے روایت کیا

وٰالہ وسلم نے اپنے بات کو سننے، یاد کرنے اور اسے آگے پہنچانے کا حکم جب رسول ہللا صلی ہللا علیہ 

کے بارے میں ہے تو یہ بات طے ہے کہ ( کی پہنچائی ہوئی حدیث)دیا ہے اور یہ حکم کسی ایک شخص 

آپ نے کسی شخص کو اسی صورت میں یہ حکم دیا ہے جب تک خود اسے اس بات کا ثبوت نہ مل جائے 

۔ اس کی وجہ (حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے درست طور پر منسوب کی گئی ہے کہ یہ بات واقعتاً )

کسی کام کے حالل یا حرام ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، کسی سزا ( آپ کی احادیث کے ذریعے)یہ ہے کہ 

ار کیا جائے کا نفاذ کیا جائے گا، مال لیا یا دیا جائے گا، اور دین و دنیا میں خیر خواہی کا طرز عمل اختی

 گا۔

امور کی روایت کرنے والے شخص کا ( یعنی قانونی)اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فقہی  

خود فقہی امور میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ اس روایت کو یاد کرنے واال ہو سکتا ہے اگرچہ خود 

م نے مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے وابستہ وہ فقہی امور کا ماہر نہ ہو۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسل

سے نافذ ہونے والے )رہنے کا حکم دیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اتفاق رائے 

 کی پیروی کرنا الزم ہے۔ ( قوانین

رافع  سفیان کو سالم ابوالنضر، جو کہ عمر بن عبیدہللا کے آّزاد کردہ غالم تھے، نے بتایا کہ عبیدہللا بن ابی

میں تم میں سے کسی کو نہ : نے اپنے والد سے سنا کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ارشاد فرمایا

پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے سامنے میرے احکام میں سے کوئی حکم پیش  پلنگپاؤں کہ وہ اپنے 

کم دیا گیا ہو، تو وہ کہے، کیا جائے، جس میں کسی چیز پر عمل کرنے یا کسی چیز سے رکنے کا ح

ترمذی، " )مجھے معلوم نہیں، ہللا کی کتاب میں تو اس کا کوئی ہمیں نہیں مال جس کی ہم پیروی کریں۔"

 (ابوداؤد، ابن ماجہ

سفیان کہتے ہیں کہ یہ حدیث محمد بن المنکدر نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے مرسالً بھی روایت کی 
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 ہے۔ 

ل ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی حدیث کے الزم ہونے کا ثبوت ہے اگرچہ اس بات اس روایت میں رسو

سے متعلق کتاب ہللا میں کوئی حکم نہ پایا جاتا ہو۔ اس موضوع پر ہم نے دیگر مقامات پر بھی بحث کی 

 ہے۔ 

ایک شخص نے روزے کی : مالک نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطاء بن یسار سے روایت کی کہ

حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا جس سے اس کی شہوانی خواہش تیز ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو 

ام  اس معاملے کے بارے میں پوچھنے کے لئے ام المومنین سیدہ ام سلمۃ رضی ہللا عنہا کے پاس بھیجا۔ 

کی حالت میں بوسہ لے لیا  تو روزے وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا : "سلمۃ رضی ہللا عنہا نے فرمایا

سخت وہ خاتون اپنے خاوند کے پاس آئی اور انہیں یہ بات بیان کی۔ اس سے ان صاحب کو " کرتے ہیں۔

کی طرح تو نہیں ہو سکتے، ہللا نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہم رسول ہللا "اور وہ کہنے لگے،  ہوا افسوس

 " اپنے رسول کے لئے جو چاہا ہے، حالل کیا ہے۔

بھی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلاب وہ خاتون سیدہ ام سلمۃ رضی ہللا عنہا کے پاس آئیں تو وہاں رسول ہللا  

ام سلمۃ نے آپ کو پوری بات بتائی تو آپ نے " یہ خاتون کیا کہنا چاہتی ہیں؟"موجود تھے۔ آپ نے پوچھا، 

میں نے تو انہیں "ام سلمۃ نے کہا، " ا ہوں۔کیا آپ نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں خود ایسا کر لیت: "فرمایا

ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم  افسردہبتایا تھا لیکن جب انہوں نے اپنے خاوند کو یہ بات بتائی تو وہ بہت 

کی طرح تو نہیں ہو سکتے، ہللا نے اپنے رسول کے لئے جو چاہا ہے،  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

میں تم سب سے ! خدا کی قسم: "سن کر غضب ناک ہوئے اور آپ نے فرمایاآپ یہ بات " حالل کیا ہے۔

 " زیادہ ہللا سے ڈرتا ہوں اور اس کی حدود سے تم سب سے زیادہ واقف ہوں۔

شافعی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کو ایسے شخص سے سنا ہے جنہوں نے اس کی روایت حضور ) 

ے یہ یاد نہیں کہ اس کے راویوں میں کون کون لوگ شامل تک کی ہے لیکن مجھ وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصل

ہیں۔ عبدالرزاق نے اسے صحیح سند کے ساتھ عطاء بن یسار سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اسے انصار 

کے ان صاحب سے سنا ہے جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ احمد اور مجمع الزوائد میں بھی یہی روایت 

 (موجود ہے۔

یہ معلوم ہوتا " کیا آپ نے انہیں یہ نہیں بتایا۔۔۔"علیہ وٰالہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ  رسول ہللا صلی ہللا

ہے ام سلمۃ رضی ہللا عنہا نے آپ کی جو حدیث بیان کی، ان صاحب کو اسے قبول کرنے کی اجازت تھی 

گر اس بیان کیونکہ آپ نے سیدہ کو اس لئے تو یہ حکم نہ دیا تھا کہ وہ اسے آپ کی طرف سے بیان کریں ا

کرنے کے نتیجے میں سننے والے پر حجت قائم نہ ہو سکے۔ یہی معاملہ ان صاحب کی بیوی کا ہے اگر 

یعنی اگر انہیں حدیث کے راویوں پر اعتماد ہے تو )وہ انہیں سچ بولنے والے لوگوں میں شمار کرتے ہوں۔ 

 (ہے۔ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور ان پر اس عمل کی پیروی کرنا الزم 

مالک نے عبدہللا بن دینار سے اور انہوں نے سیدنا ابن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت کی کہ آپ نے 

رسول ہللا "میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک قاصد آیا اور کہنے لگا،  قبا( مسجد)لوگ : فرمایا

قبلے ( مسجد الحرام کے)ا ہے کہ آپ صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو حکم دیا گی

کی طرف تھے اور انہوں نے اپنا رخ ( یعنی یروشلم)لوگوں کے منہ اس وقت شام " کی طرف منہ کر لیں۔

 تبدیل کر کے کعبہ کی جانب کر لیا۔

اھل قبا انصار میں سب سے پہلے ایمان النے والوں میں سے تھے اور وہ لوگ فقہی امور میں بھی ماہر 

وگ اس قبلے کی جانب منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے جس کی طرف منہ کرنے کا حکم تھے۔ وہ ل

انہیں ہللا تعالی نے دیا تھا۔ وہ لوگ ایسا تو نہ کر سکتے تھے کہ بغیر حجت پوری ہوئے وہ ہللا کے فرض 

ہوئی تھی اور  کردہ قبلے سے منہ پھیر لیتے۔ ان کی مالقات بھی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے نہ

نہ ہی انہوں نے قبلے کی تبدیلی سے متعلق ہللا کے احکام کو سنا تھا۔ انہوں نے ہللا کی کتاب اور اس کے 

 نبی کی سنت کی پیروی میں قبلہ تبدیل کر لیا جو ان پر فرض تھا۔ 

خبر محض انہوں نے یہ تبدیلی حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے حکم کو سننے کی بنیاد پر کی۔ یہ  

ایک ایسے شخص، جو ان کے نزدیک سچا سمجھا جاتا تھا،  کے ذریعے نقل کی گئی نہ کہ عام لوگوں کے 

ذریعے۔ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کا جو حکم تبدیلی قبلہ سے متعلق ان تک پہنچا، انہوں نے اس کی 
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ہ جانتے کہ خبر بیان کرنے واال اگر ایک بنیاد پر سابقہ قبلے کو تبدیل کر لیا۔ وہ ایسا نہ کرتے اگر وہ یہ ن

سچا شخص ہے تو یہ حجت ان پر ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ اس وقت تک اس جیسے دین کے کسی بڑے 

فرمایا ہو گا۔ اگر یہ بات اپنی ( حضور نے)حکم کو قبول نہ کرتے جب تک کہ وہ یہ نہ جانتے ایسا واقعی 

 ضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے ضرور کرتے۔ طرف سے بنائی گئی ہوتی تو وہ اس کا ذکر ح

اگر ان کے لئے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے قبلے کی تبدیلی کا حکم، جو کہ فرض تھا، خبر  

: واحد کی بنیاد پر قبول کرنا جائز نہ ہوتا تو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ان سے فرمایا ہوتا کہ

ہو، اسے اس وقت تک ترک نہ کرو جب تک کہ تمہیں یہ حکم کسی دلیل سے پہنچ نہ  تم جس قبلے پر"

خبر پہنچانے یا مجھ سے ( کثیر تعداد میں)براہ راست مجھ سے سننے یا عام لوگوں کی ( یہ حجت)جائے۔ 

 "ایک سے زائد افراد کی خبر کی صورت میں پہنچنے پر قائم ہو گی۔

حۃ سے، اور وہ سیدنا انس بن مالک رضی ہللا عنہ سے روایت کرتے مالک، اسحاق بن عبدہللا بن ابی طل

میں ابو طلحہ، ابوعبیدہ بن الجراح، اور ابی بن کعب رضی ہللا عنہم کو انگور اور : ہیں کہ آپ کہتے ہیں

ابو طلحۃ " شراب تو حرام کر دی گئی ہے۔"کہ ایک قاصد آیا اور کہنے لگا،   کھجور کی شراب پال رہا تھا

میں نے " ان مٹکوں کو توڑ ڈالو۔( شراب کے)اٹھو اور ! انس"کہنے لگے، ( یہ سنتے ہی) عنہ رضی ہللا

ضرب لگا کر انہیں توڑ ڈاال۔ ( شراب کے مٹکوں پر)پتھر کے ایک برتن کو اٹھایا اور اس کے پیندے سے 

 (بخاری، مسلم)

سے قربت اس درجے پر ہے جس  کا علم، شرف صحابیت اور نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم تمام صحابہان 

سے کوئی بھی اہل علم انکار نہیں کر سکتا۔ جب ان کے نزدیک شراب حالل تھی تو وہ اسے پی رہے 

تھے۔ ایک قاصد آیا اور اس نے شراب کے حرام ہونے کی خبر انہیں دی۔ ابو طلحہ، جو شراب کے ان 

ی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مٹکوں کے مالک تھے، نے مٹکے توڑنے کا حکم دیا۔ ان میں سے کس

اس وقت تک شراب کو حالل ہی سمجھیں گے جب تک ہم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے نہ مل 

لیں یا ہمیں عام لوگوں کے ذریعے یہ خبر پہنچ جائے۔ یہ لوگ کسی حالل چیز کو بہا کر ضائع کرنے 

ر وہ لوگ اسراف کرنے والے تو نہ تھے۔ اگر والے بھی نہ تھے کیونکہ ضائع کرنا تو اسراف ہے او

حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے خبر واحد کو قبول کرنے سے منع کیا ہوتا یا وہ لوگ خبر واحد کو 

کیا کیا "صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے پوچھتے کہ  قبول کرنے کو ضروری نہ سمجھتے تو وہ رسول ہللا

 ۔"جائے؟

حت تو سب کو پہلے سے معلوم تھی لیکن چونکہ اہل عرب شراب کے عادی تھے، اس وجہ سے شراب کی اخالقی قبا: نوٹ

اسے ایک دم حرام نہیں کیا گیا۔ پہلے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا گیا کہ وہ دین کے احکام کے آگے سر جھکانے والے بن 

اوقات میں شراب نوشی سے منع فرمایا  سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں شراب سے نفرت دالئی گئی۔ اس کے بعد نماز کے

باآلخر اسے ابدی طور پر ممنوع کر دیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسالم کا مزاج تدریجی نوعیت کا ہے۔ دین  گیا اور

 کے احکامات کو تدریجاً نافذ کرنے سے حکومت بعد کے مسائل سے بچ سکتی ہے۔

سامنے جب ایک شخص نے ذکر کیا کہ انیس رضی ہللا عنہ کی  رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے 

بیوی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر اس کے 

بارے میں پوچھیں۔ اگر وہ اعتراف کر لیں تو انہیں رجم کیا جائے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا جس پر انہیں 

۔ اس حدیث کو مالک اور سفیان نے زہری سے، انہوں نے عبیدہللا بن عبدہللا سے، رجم کی سزا دی گئی

انہوں نے سیدنا ابوھریرہ اور زید بن خالد رضی ہللا عنہما سے روایت کیا ہے۔ سفیان کی روایت میں 

 ابوھریرہ اور زید بن خالد کے ساتھ شبل بن معبد رضی ہللا عنہ کا ذکر بھی ہے۔

ھاد سے، انہوں نے عبدہللا بن ابو سلمۃ سے، انہوں نے عمرو بن سلیم الزرقی سے اور عبدالعزیز نے ابن ال

ہم لوگ مٰنی میں تھے جب سیدنا علی بن ابی طالب : انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا

فرمایا ہے،  رضی ہللا عنہ اونٹنی پر سوار آئے اور کہنے لگے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے

علی رضی ہللا عنہ " کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں کوئی روزہ نہ رکھے۔( ذوالحجۃ 13-10یعنی )یہ "

 ہوئے اونٹنی سے اترے۔ پکار پکار کر پہنچاتےیہ پیغام لوگوں کے درمیان 

 رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم تو کسی ایک سچے شخص کو اسی صورت میں اپنا پیغام دے کر
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بھیجتے جب نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے بیان کردہ کسی ممانعت کی خبر دینے میں اس شخص کی 

اعتراض سے خالی ہوتی۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ( ہر قسم کے شک و شبہ اور)صداقت 

اور یہ )تے اپنے ساتھ حجاج موجود تھے اور آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ خود ان میں تشریف لے جا

تاکہ ان کی تشفی ہو جاتی یا ان کی طرف ایک سے زائد افراد بھیج دیتے۔ آپ نے ایک ( حکم سنا دیتے

 شخص کو بھیجا جس کی سچائی سے آپ واقف تھے۔

آپ کسی ایک شخص کو اس صورت میں نہ بھیجتے جب آپ کے پیغام کے مخاطبین کے لئے پیغام لے  

وہ اس کی دی ہوئی خبر کو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی  جانے والے کے پاس حجت نہ ہوتی کہ

( ایک بجائے)جانب سے قبول کر لیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اگر نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے 

بھیجا ہوتا، تو آپ کے بعد آنے والوں کے لئے بھی ( پیغام پہنچانے کے لئے)افراد کی پوری جماعت کو 

 چی خبر کو ثابت کرنے کے لئے یہ ایک ناممکن عمل نہ تھا۔ ایک س

سفیان نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے عمرو بن عبدہللا بن صفوان سے اور انہوں نے اپنے ماموں یزید 

عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ( حج کے موقع پر)ہم لوگ : بن شیبان سے روایت کی، وہ کہتے ہیں

میں "ت دور تھے۔ ابن مربع انصاری رضی ہللا عنہ آئے اور کہنے لگے، عمرو امام کی جگہ سے بہ

تمہارے لئے رسول ہللا کا قاصد ہوں۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ مشاعر مقدسہ پر ٹھہرو کیونکہ یہ 

 "تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسالم کا ورثہ ہے۔

نویں سال امیر حج بنا ( ہجرت کے)ا ابوبکر رضی ہللا عنہ کو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سیدن

کر بھیجا۔ حج کے موقع پر مختلف قبائل اور شہروں سے لوگ حاضر ہوئے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی ہللا 

عنہ نے حج کے مناسک کی ادائیگی کروائی اور لوگوں کو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی جانب 

رائض سے آگاہ فرمایا۔ اسی سال آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی ہللا عنہ کو سے ان کے حقوق و ف

کو ان کے اجتماع میں سورۃ توبہ کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ انہیں ( ذو الحجۃ 10)بھیجا جنہوں نے یوم النحر 

 اقوام میں برابر درجہ دینے کا اعالن کیا، ان کی مدد کی اور انہیں مختلف امور سے روکا۔

یدنا ابوبکر و علی رضی ہللا عنہما اھل مکہ میں اپنی خوبیوں، دین داری اور دیانت داری کے حوالے س 

سے مشہور تھے۔ حاجیوں میں سے اگر کوئی ان دونوں سے ناواقف تھا بھی تب بھی ان کی سچائی اور 

لہ وسلم ایک فضیلت کے بارے میں اسے دوسروں سے معلوم ہو گیا ہو گا۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ واٰ 

شخص کو کبھی اپنا پیغام دے کر نہ بھیجتے اگر آپ یہ نہ سمجھتے کہ ایک شخص کی دی ہوئی خبر سے 

 سننے والوں پر حجت پوری ہو جائے گی۔ 

نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے مختلف عالقوں کے گورنر مقرر فرمائے۔ ہمیں ان گورنروں اور  

ہیں بھیجا گیا۔ آپ نے سیدنا قیس بن عاصم، زبرقان بن بدر، اور ابن نویرہ عالقوں کے نام معلوم ہیں جہاں ان

رضی ہللا عنہم کو ان کے اپنے قبائل پر حاکم مقرر فرمایا کیونکہ وہ لوگ ان کی دیانت داری سے واقف 

 تھے۔ بحرین کا وفد آیا اور وہ اپنے ساتھ والوں سے واقف تھے۔ آپ نے سیدنا سعید بن عاص رضی ہللا عنہ

کو ان کے ساتھ بھیجا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی ہللا عنہ کو آپ نے یمن کا گورنر مقرر فرمایا اور انہیں 

حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باغیوں کی سرکوبی کریں۔ وہاں کے لوگوں کو ہللا تعالی کے 

کے علم، مرتبہ اور دیانت وصول کریں۔ سیدنا معاذ کو ان ( زکوۃ)فرائض کی تعلیم دیں اور ان سے الزمی 

 داری کے باعث یہ مقام دیا گیا۔

جس کسی کو بھی آپ نے گورنر مقرر فرمایا تو اسے یہی حکم دیا کہ وہ اپنے زیر نگیں لوگوں سے ہللا  

وصول کریں۔ ان دیانت دار لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ( زکوۃ و صدقات)تعالی کی الزم کردہ 

ے کہا ہو کہ چونکہ آپ ایک ہیں اس لئے آپ ہم سے کوئی ایسی رقم وصول نہیں کر ہے جس سے لوگوں ن

 سکتے جس کا ذکر ہم نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے نہ سنا ہو۔

اس بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قابل اعتماد شخص اگرچہ وہ ایک ہی ہو کی بیان کردہ حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ : نوٹ

ت میں فرق ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کسی شخص کو کوئی پیغام پہنچانے کے لئے مقرر فرمائیں اور اس با

سے آپ کی کوئی بات بیان کر دے۔ اسی وجہ سے محدثین نے حدیث قبول کرنے کے  initiativeکوئی شخص خود اپنے 
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 الرحمۃ نے اوپر بیان کر دی ہے۔ لئے کچھ شرائط مقرر کی ہیں جس کی تفصیل امام شافعی علیہ

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے انہی لوگوں کو مقرر فرمایا جو کہ اپنے زیر نگیں عالقوں میں  

دیانت داری اور سچائی کے اعتبار سے مشہور و معروف تھے تاکہ ان لوگوں پر حجت قائم ہو سکے۔ اسی 

ہ وٰالہ وسلم کے بھیجے گئے لشکروں کے لیڈر ہیں۔ جب آپ نے کی ایک اور مثال رسول ہللا صلی ہللا علی

جنگ موتہ میں لشکر بھیجا تو اس کا امیر سیدنا زید بن حارثہ رضی ہللا عنہ کو بنایا اور سیدنا جعفر اور 

عبدہللا بن رواحہ رضی ہللا عنہما کو ان کا جانشین مقرر فرمایا۔ ایک لشکر میں سیدنا ابن انیس رضی ہللا 

 و اکیلے امیر مقرر فرمایا۔ عنہ ک

دین )ان لشکروں کے امیر کو اپنے مخاطبین کے لئے حاکم بنایا گیا۔ ان پر الزم تھا کہ جس شخص تک  

دعوت نہیں پہنچی، اس تک دعوت پہنچائیں اور جس سے جنگ کرنا جائز ہو، اس سے جنگ ( اسالم کی

اگرچہ آپ دو، تین، چار یا اس ( یلے امیر تھےکہ وہ اک)کریں۔ یہی معاملہ تمام لشکروں کے امراء کا ہے 

 سے زیادہ افراد کو بھی امیر بنا کر بھیج سکتے تھے۔

ایک زمانے میں آپ نے بارہ بادشاہوں کی طرف بارہ افراد کو قاصد بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان  

ہی پہنچ چکی  بادشاہوں کو اسالم کی دعوت دی۔ انہیں جن کی طرف بھیجا گیا، ان تک یا تو دعوت پہلے

تھی جس سے ان پر حجت پوری ہو چکی تھی، یا پھر آپ نے اپنے خطوط کے ذریعے لکھ کر انہیں حق 

بات کی دلیل پہنچا دی تھی۔ آپ نے ان قاصدین کا انتخاب بھی اسی طرح سوچ سمجھ کر کیا جیسا کہ آپ 

مشہور و ( ری کے اعتبار سےدیانت دا)گورنروں کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ اس بات کا خیال رکھا کہ یہ 

معروف لوگ ہوں جیسا کہ آپ نے سیدنا دحیہ کلبی رضی ہللا عنہ کو اس عالقے میں بھیجا جہاں آپ 

 مشہور تھے۔

اگر کسی ایسے شخص کو بھیجا جاتا جو مشہور نہ ہوتا تو پھر جس کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے، اس  

کہ یہ )وٰالہ وسلم سے اس کے بارے میں  کنفرم کرے  کے لئے یہ ضروری ہوتا کہ وہ نبی صلی ہللا علیہ

تا کہ یہ شک دور ہو جائے کہ یہ خبر واقعی نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی جانب ( آپ ہی کا قاصد ہے

 سے بھیجی گئی ہے۔ اتنا عرصہ اس قاصد کو وہیں انتظار کرنا پڑتا۔

نواہی سے متعلق احکام اپنے گورنروں کو لکھ کر  اوامر و( دین کے)رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  

نہ ہوتے تو ان ( کے لئے مشہور)بھیجتے تھے۔ اگر ان کی طرف بھیجے گئے قاصد اپنی دیانت داری 

گورنروں کے لئے ان احکام کا نفاذ مشکل ہو جاتا۔ جس کی طرف قاصد کو بھیجا گیا ہے، وہ اگر قاصد کی 

متعلق معلومات فوراً مل جانی چاہییں۔ اگر اسے یہ شک گزر جائے  سچائی کو جاننا چاہے تو اسے اس سے

کہ جو حکم اس تک پہنچا ہے، اس کی تحریر میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے یا قاصد کی ال پرواہی کے 

باعث کوئی اور مشکوک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس شخص پر الزم ہے کہ وہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ 

 م کو نافذ کرنے سے پہلے اپنے شک کو دور کر لے۔وٰالہ وسلم کے حک

یہی معاملہ آپ کے خلفاء اور ان کے گورنروں کے تحریر کردہ احکام اور اتفاق رائے کا ہے۔ خلیفہ،  

، گورنر اور امام تو ایک شخص ہی ہو گا۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے بعد (چیف جسٹس)قاضی 

خلیفہ بنے اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی ہللا عنہ خلیفہ ہوئے۔ اس کے بعد  سیدنا ابوبکر رضی ہللا عنہ

شوری کی دی )سیدنا عمر نے اھل شوری کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں تو 

ہ کو سیدنا عبدالرحٰمن بن عوف رضی ہللا عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی ہللا عن( ہوئی اتھارٹی کی بنیاد پر

 خلیفہ مقرر کیا۔ 

گورنر کے ساتھ ساتھ جج کے فرائض انجام دینے والے افراد اور دیگر جج حضرات احکام کا نفاذ کریں  

گے اور سزائیں دیں گے۔ جو لوگ ان کے ماتحت ہیں، وہ ان سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر ان 

 احکام کا نفاذ کریں گے۔

 علیہ وٰالہ وسلم کی سنت اور مسلمانوں کے اجماع سے متعلق بیان جیسا کہ میں نے رسول ہللا صلی ہللا 
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 اور عدالتی فیصلہ تینوں میں فرق ہے۔ ( معلومات)کیا، اسے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی، خبر 

کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے جب ایک جج کسی ایک شخص کے خالف اور دوسرے کے حق  

اقرار کی ( اپنے مفاد کے خالف)ثابت شدہ معلومات یا کسی ایک شخص کے  میں فیصلہ دیتا ہے تو وہ ایسا

اہل کار تک پہنچتی ہے تو ( پولیس وغیرہ کے)بنیاد پر کرتا ہے۔ جب اس فیصلے کو نافذ کرنے کی خبر 

اسے اس خبر کو جائز یا ناجائز کے معنی میں لینا چاہیے اور واضح ثبوت کی بنیاد پر جائز اور ناجائز کا 

کہ جج نے کس چیز کو قانونی طور پر جائز اور کس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اب )لہ کرنا چاہیے فیص

 (اہل کار کو اس کے مطابق سزا کا نفاذ کر دینا چاہیے۔

اگر کسی اور جج کی عدالت میں ایک گواہ نے کسی شخص کے خالف گواہی دی ہے جس کا مقدمہ اس  

ص کا اقرار جج تک پہنچا ہے تو جج پر اس مقدمے کا فیصلہ کرنا جج کے پاس نہیں ہے، یا پھر اس شخ

دوسرے جج کی عدالت میں ہے۔ ( کیونکہ یہ مقدمہ اس کے پاس دائر ہی نہیں کیا گیا بلکہ)الزم نہیں ہے 

اس مقدمے کا فیصلہ وہی جج کرے گا جس کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے اور ایسا وہ گواہی کی بنیاد پر 

ک فریق کے حق میں اور دوسرے کے خالف ہو گی۔ اگر وہ دوسرا جج گواہ کی گواہی کرے گا جو کہ ای

سن لے اور اس کی بنیاد پر وہ جج پہلے جج کی عدالت میں آ  کر گواہی دے، تو اس صورت میں پہال جج 

اس کی گواہی کو قبول نہ کرے گا بلکہ یہ الزم ہو گا کہ اس کے ساتھ اصل گواہ بھی آئے۔ کسی ایک 

 کی گواہی کی بنیاد پر مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔شخص 

سفیان اور عبدالوہاب نے یحیی بن سعید سے اور انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ سیدنا عمر 

یہ فیصلہ دیا کہ انگوٹھا کٹ جانے کا ( لڑائی جھگڑے کے مقدموں میں)بن خطاب رضی ہللا عنہ نے 

دس اونٹ، درمیانی انگلی کا ہرجانہ بھی دس  ہرجانہکی انگلی کٹ جانے کا ہرجانہ پندرہ اونٹ، شہادت 

نو اونٹ اور چھوٹی انگلی کا ہرجانہ چھ  ہرجانہاونٹ، درمیانی اور چھنگلی کے درمیان والی انگلی کا 

 اونٹ ہو گا۔

کے مقدمے سیدنا عمر رضی ہللا عنہ یہ جانتے تھے کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ہاتھ کٹ جانے 

میں پچاس اونٹ کا ہرجانہ ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں خوبصورتی اور استعمال 

کے اعتبار سے مختلف درجہ رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے ہاتھ کٹ جانے کے فیصلے پر قیاس کرتے 

 مثال ہے۔ ہوئے الگ الگ انگلی کا ہرجانہ مقرر فرمایا۔ یہ خبر پر قیاس کی ایک

ہر "میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا، کی کتاب آل عمرو بن حزم کے قانون  

وہ لوگ اسی قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ آل عمرو بن " انگلی کے کٹ جانے کا ہرجانہ دس اونٹ ہو گا۔

ت نہ ہو جائے کہ یہی نبی صلی ہللا حزم کے قانون کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک یہ ثاب

 علیہ وٰالہ وسلم کا جاری کردہ قانون ہے۔

رضی ہللا عنہ کو تحریری ہدایات کے ساتھ یمن کا عامل بنا عمرو بن حزم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سیدنا : نوٹ

پائے جاتے تھے۔ ان ہدایات کو محدثین نے  امام شافعی علیہ الرحمۃ کے دور میں بھیکر بھیجا۔ ان ہدایات کے کچھ نسخے 

 اپنے اصولوں کی روشنی میں قبول کیا ہے۔

اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے منقول  

ایک )ہ ہو۔ خبر کو قبول کیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ یہ خبر اس وقت قبول کی جائے گی جب یہ ثابت شد

اماموں کا عمل اس کے ( حکمرانوں اور فقہ کے)اگرچہ ( ثابت شدہ خبر کو اس وقت بھی قبول کیا جائے گا

عمل کر ( نقطہ نظر کے مطابق)مطابق نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی امام کے 

سی حدیث مل جائے جو اس کے رہے ہوں اور اس کے بعد نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  سے کوئی ای

خالف ہو تو امام کے نقطہ نظر کے مطابق عمل کو ترک کر کے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی 

 حدیث پر عمل کیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسالف کے نزدیک شخصیت پرستی کس قدر غلط طرز عمل تھا۔ کوئی شخصیت : نوٹ

مرتبہ کیوں نہ ہو، اسے تنقید سے ماورا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اس شخصیت کے نقطہ نظر کے خالف خواہ کتنی ہی بلند 
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رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی کوئی حدیث ملے گی تو اس شخصیت کی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس کی بات کو 

 رد کر دیا جائے گا۔

ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی حدیث کا خود آپ سے ثابت  اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول 

شدہ ہونا ضروری ہے نہ کہ آپ کے بعد کسی اور کے عمل سے۔ مسلمان ہرگز یہ نہیں کہتے کہ سیدنا عمر 

رضی ہللا عنہ نے مہاجرین اور انصار کے معاملے میں حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے احکام کے 

۔ نہ تو آپ اور نہ ہی کوئی اور یہ رائے رکھتا ہے کہ آپ کے حکم کے خالف کوئی خالف عمل کیا ہو گا

عمل جائز ہے۔ ہر شخص اس بات پر عمل کرتا ہے جو اس پر الزم ہے اور وہ یہ کہ رسول ہللا صلی ہللا 

 خبر کو قبول کیا جائے اور اس کے مخالف عمل کو ترک کر دیا جائے۔( ثابت شدہ)علیہ وٰالہ وسلم سے 

تو وہ ( کہ ہر انگلی کا ہرجانہ دس اونٹ ہو گا)اگر سیدنا عمر رضی ہللا عنہ تک یہ حدیث پہنچ جاتی  

کبھی اس کے خالف فیصلہ نہ کرتے۔ دوسرے معامالت میں جب بھی انہیں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ 

والے تھے، اور رسول وسلم سے کوئی حدیث ملی تو انہوں نے اسی پر عمل کیا کیونکہ آپ ہللا سے ڈرنے 

ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے احکام کی اطاعت سے متعلق اپنے فرائض کو ادا کرنے والے تھے۔ آپ یہ 

جانتے تھے کہ کسی کا حکم رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے حکم کی طرح نہیں ہے اور آپ کی 

 اتباع ہی ہللا کی اطاعت ہے۔

 عنہ کا کوئی ایسا عمل بتائیے جسے انہوں نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ سیدنا عمر رضی ہللا :سائل

 وسلم سے حدیث ملنے کے بعد ترک کر دیا ہو۔

 میرے یہ مثال دینے سے کیا ہو گا؟ :شافعی

ایک تو یہ کہ اگر سنت سے کوئی بات پتہ نہ : آپ کے مثال دینے سے دو اصول واضح ہو جائیں گے :سائل

ی رائے سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اگر کسی معاملے میں سنت مل چلے تو آپ اپن

عمل کو ترک کر دینا چاہیے کیونکہ سنت کے خالف ہر عمل کو ( رائے کے مطابق)جائے تو پھر اپنی 

ترک کرنا ضروری ہے۔ اس سے یہ رائے بھی غلط ثابت ہو جائے گی کہ سنت کا ثبوت بعد والوں کے 

ا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سنت کے خالف کوئی چیز اسے کمزور نہیں کر عمل سے ملت

 سکتی۔

 (اس روایت پر غور کیجیے۔) :شافعی

سفیان نے زھری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی ہللا عنہ 

نے خاوند کی دیت میں بطور وراثت دیت عاقلہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک خاتون کو اپ"کی رائے تھی کہ 

ضحاک بن سفیان رضی ہللا عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے " کچھ نہ ملے گا۔

انہیں لکھ کر بھیجا تھا کہ اشیم الضبابی کی اہلیہ کو ان کی دیت میں وراثت کا حصہ دیا جائے۔ یہ بات سن 

 (احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ) اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ کر سیدنا عمر رضی ہللا عنہ نے

 بیان کر چکا ہوں۔( کتاب االم میں)یہ بات میں پہلے بھی ایک موقع پر 

سفیان نے عمرو بن دینار اور ابن طاؤس سے، انہوں نے طاؤس سے روایت کی کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر 

ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے ایسی چوٹ جس میں حمل ساقط  اگر تم نے نبی صلی"رضی ہللا عنہ کہنے لگے، 

میری "حمل بن مالک بن النابغہ اٹھے اور بولے، " ہو جائے سے متعلق کوئی بات سنی ہو تو مجھے بتاؤ۔

جس سے اس کے پیٹ میں پلنے واال بچہ مر گیا۔ اس  جا لگادوسری کو کا ڈنڈا دو لونڈیاں تھیں۔ ایک 

( یعنی پانچ اونٹ بطور ہرجانہ ادا کرنے کا)ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے غرہ  معاملے میں رسول ہللا صلی

اگر میں یہ حدیث نہ سنتا تو اس سے مختلف "عمر رضی ہللا عنہ نے یہ سن کر فرمایا، " فیصلہ فرمایا۔

میں تو اس مقدمے میں اپنی رائے "دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا، " فیصلہ کرتا۔

 (نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ" )قریباً فیصلہ کر ہی چکا تھا۔تسے 

جب ضحاک نے سیدنا عمر رضی ہللا عنہ کو حدیث سنائی جو ان کے اپنے فیصلے کے خالف تھی تو 

انہوں نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ حمل ساقط ہونے کے معاملے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ 

لف فیصلہ کرتا اور میں تو اس مقدمے میں اپنی رائے سے تقریباً فیصلہ کر حدیث نہ سنتا تو اس سے مخت
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 ہی چکا تھا۔

سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی کو قتل کر دینے کی دیت سو اونٹ ہے۔ اگر پیٹ میں  

یت نہیں پلنے واال بچہ ایک زندہ چیز ہو تو اس کی دیت سو اونٹ ہونی چاہیے اور اگر بے جان ہو تو پھر د

ہونی چاہیے۔ جب سیدنا عمر رضی ہللا عنہ تک نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کا فیصلہ پہنچا تو انہوں نے 

اسے قبول کر لیا کیونکہ ہر شخص پر صرف آپ کی اتباع ہی الزم ہے۔ جب تک انہیں رسول ہللا صلی ہللا 

ے سے اس سے مختلف فیصلہ کر لیا۔ جب علیہ وٰالہ وسلم سے کوئی بات نہ پہنچی تھی، انہوں نے اپنی رائ

انہیں اس معاملے میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی حدیث مل گئی تو انہوں نے اپنے فیصلے کو 

چھوڑتے ہوئے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے فیصلے کی پیروی کی۔ ہر معاملے میں ایسا ہی ہونا 

 ا چاہیے۔چاہیے۔ یہی کچھ ہر انسان کو کرن

مالک، ابن شھاب سے اور وہ سالم سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی ہللا عنہ، سیدنا 

 سن کر واپس آ گئے۔ "طاعون زدہ عالقے میں مت جاؤ"عبدالرحٰمن بن عوف رضی ہللا عنہ سے حدیث 

پڑنے کی خبر ملی  یہ اس وقت ہوا جب آپ شام کے لئے نکلے تھے اور آپ کو وہاں طاعون کی وبا پھوٹ

 تھی۔

مالک نے جعفر بن محمد رضی ہللا عنہما سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ 

مجھے معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ "سیدنا عمر رضی ہللا عنہ نے مجوسیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، 

میں گواہی دیتا ہوں " عنہ نے یہ سن کر کہا، سیدنا عبدالرحٰمن بن عوف رضی ہللا" کیا معاملہ کرنا چاہیے۔

کہ میں نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو 

 (مالک)کے ساتھ کرتے ہو۔ ( یعنی یہود و نصاریٰ )جو تم اہل کتاب 

سیدنا عمر رضی ہللا عنہ "نے کہا، سفیان، عمرو سے اور وہ بجالۃ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں 

مجوسیوں سے جزیہ وصول نہ کرتے اگر انہیں سیدنا عبدالرحٰمن بن عوف رضی ہللا عنہ سے یہ بات پتہ 

ھجر کے مجوسیوں سے جزیہ ( خلیج فارس کے قریب واقع)نے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنہ چلتی کہ نبی 

 وصول کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا۔ 

ملی )ہے۔ میں نے ان احادیث کو متصل ( ٹوٹی ہوئی)میں نے لکھی ہیں، ان کی سند منقطع  یہ جو احادیث

سند کے ساتھ سنا ہے۔ یہ مشہور روایتیں ہیں جنہیں اھل علم سے متواتر طریقے سے نقل کیا ہے۔ ( ہوئی

انے کے کے گم ہو ج( جن میں احادیث لکھی ہوئی تھیں)میں مکمل طور پر یاد کئے بغیر یا بعض کتابوں 

حدیث بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ بہرحال ان احادیث کے درست ہونےکو میں نے اہل ( ان میں موجود)بعد 

علم کی محفوظ شدہ معلومات سے چیک کر لیا ہے۔ اس کتاب کی طوالت کے خوف سے میں یہ تفصیالت 

کافی سمجھا ہے بیان  بیان نہیں کر رہا۔ میں نے ان علوم کے تمام پہلوؤں سے بحث کرنے کی بجائے جو

 کر دیا ہے۔

علم حدیث کی اصطالح میں ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کا سلسلہ سند رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم " منقطع: "نوٹ

ہوں۔ چونکہ ان نامعلوم راویوں کے بارے میں یہ  (Missing)تک مال ہوا نہ ہو اور اس میں کوئی ایک یا زیادہ راوی غائب 

 نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں، اس وجہ سے منقطع حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔طے 

سیدنا عمر رضی ہللا عنہ نے مجوسیوں سے متعلق سیدنا عبدالرحٰمن بن عوف رضی ہللا عنہ کی حدیث  

 "يعطوا اْلزية عن يد وهم صاغرونأوتوا الكتاب حَّت من الذين "کو قبول کر لیا۔ اس وجہ سے انہوں نے قرآن کے حکم 
کے تحت ان  "اھل کتاب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور ماتحت بن کر رہیں۔"یعنی 

کفار کے بارے میں یہ حکم پڑھا تھا ( حضور کے زمانے کے)انہوں نے قرآن میں  سے جزیہ وصول کیا۔

سے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلگی۔ مجوسیوں کے بارے میں نبی  کہ اسالم النے تک ان سے جنگ کی جائے

ان کے نزدیک یہ بھی اھل کتاب کی بجائے کفار ہی کے ( شاید)منقول کوئی بات ان کے علم میں نہ تھی۔ 

کی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلحکم میں تھے۔ انہوں نے مجوسیوں کے بارے میں عبدالرحٰمن سے جب نبی 

 کی پیروی کی۔ حدیث سنی تو اسی 
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رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ابتدائی مخاطبین کے لئے چونکہ ہللا کی حجت تمام ہو چکی تھی اس وجہ سے : نوٹ

آپ کا انکار کرنے والوں پر ہللا تعالی کا عذاب صحابہ کرام رضی ہللا عنہم کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ عرب کے جن لوگوں نے 

اصرار کیا، انہیں موت کی سزا دی گئی جبکہ یہود و نصاری کو ماتحت بن کر رہنے کی سزا دی شرک پر قائم رہنے پر 

گئی۔ یہی معاملہ مجوسیوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ یہ حکم صرف اور صرف رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے مخاطبین 

ان کے ساتھ معاملہ آپس کے معاہدے کے تحت ہی  کے ساتھ خاص تھا۔ موجودہ دور کے غیر مسلم، مسلمانوں کے معاہد ہیں۔

 کیا جائے گا۔

پہنچتی ہے۔ وہ ان سے ذاتی طور پر ملے ہوئے ( سیدنا عمر تک)بجالۃ کی بیان کردہ روایت کی سند  

 تھے۔( سیکرٹری)تھے اور ان کے کسی گورنر کے کاتب 

سے بھی تو کنفرم کیا  سیدنا عمر رضی ہللا عنہ نے ایک شخص سے حدیث سن کر اسے دوسرے :سائل

 تھا۔

سیدنا عمر رضی ہللا عنہ کے دوسرے شخص سے پہلے کی بیان کردہ حدیث کو کنفرم کرنے کی  :شافعی

 :وجہ ان تین میں سے ایک ہی ممکن ہے

 (ایک تو یہ کہ ) آپ محتاط رہنا چاہتے ہوں گے۔ اگرچہ حدیث تو ایک شخص کی خبر سے بھی

ا ثبوت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس سے سوائے ثبوت کے ثابت ہو جاتی ہے لیکن دو سے اس ک

اور تو کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ خبر واحد کو ثابت 

کرنے کے لئے اس کے ساتھ دوسرے شخص کی خبر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 

کی سنت پانچ ذرائع سے پہنچی ہو اور وہ چھٹے  لموٰالہ وس ہیہللا عل یصلکسی کے پاس رسول ہللا 

ایسی خبریں جو تواتر سے اور ( کر پیش کرے۔)ذریعے سے اسے کنفرم کرنے کے بعد اسے لکھ 

مشہور طریقے سے پہنچتی ہیں وہ زیادہ مضبوط ثبوت پر مبنی ہوتی ہیں اور ان سے سننے واال 

ا ہے کہ ایک شخص کے حق میں ان کے بھی زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ میں نے بعض ججوں کو دیکھ

پاس دو اچھے کردار والے افراد کی گواہی موجود ہوتی ہے لیکن اپنے اطمینان کے لئے وہ مزید 

گواہوں کو طلب کرتے ہیں۔ اگر اس شخص کو مزید گواہ میسر نہ آ سکیں تو پھر وہ انہی دو 

 ہیں۔ گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر ہی اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے

 (دوسری ممکنہ وجہ یہ ہے کہ ) آپ حدیث سنانے والے سے واقف نہ ہوں تو آپ نے اس وقت

رکے رہے ہوں جب تک کہ کسی دوسرے ایسے شخص نے وہی بات نہ بتائی ہو جسے آپ جانتے 

ہوں۔ جس شخص کو آپ نہیں جانتے ہوں گے تو اس کی خبر آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ کسی 

 کو اسی وقت قبول کیا جا سکتا ہے جب اس کے اھل ہونے کا علم ہو۔ شخص کی دی ہوئی خبر

 (تیسری ممکنہ وجہ یہ ہے کہ ) حدیث بیان کرنے واال ایسا شخص ہو جس کی دی ہوئی خبر ان کے

نزدیک ناقابل قبول ہو۔ انہوں نے اس کی خبر کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک کہ کسی اور 

 آ کر نہ بتائی۔قابل اعتماد شخص نے وہی بات 

دوسرے شخص سے حدیث کو کنفرم کرنے کا ثبوت کے عالوہ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بات کا کوئی پہلو اگر : نوٹ

پہلے راوی نے بیان نہ کیا ہو تو وہ دوسرے راوی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس طرح پوری بات مکمل صورت میں پہنچ جاتی 

 ہے۔

 عمر رضی ہللا عنہ نے ان میں سے کس وجہ سے ایسا کیا تھا؟آپ کے خیال میں سیدنا  :سائل

دوسرے )رضی ہللا عنہ کی بیان کردہ حدیث کا تعلق ہے تو ( اشعری)جہاں تک سیدنا ابو موسی  :شافعی

احتیاط کے باعث تھا کیونکہ آپ ابو موسی کو قابل اعتماد اور دیانت ( شخص سے اس حدیث کو کنفرم کرنا

 دار سمجھتے تھے۔

 اس کی کیا دلیل ہے؟ :لسائ
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ابو موسی کی روایت کو امام مالک بن انس نے ربیعۃ سے اور انہوں نے متعدد علماء سے روایت  :شافعی

سیدنا عمر رضی ہللا عنہ نے سیدنا ابو موسی رضی ہللا عنہ سے کہا، ( اس میں یہ بھی ہے کہ)کیا ہے۔ 

وٰالہ  ہیہللا عل یصلہے کہ لوگ رسول ہللا  میں آپ کے بارے میں تو شک نہیں کرتا لیکن مجھے یہ ڈر"

 "سے جھوٹی باتیں منسوب نہ کرنے لگ جائیں۔ وسلم

 تو منقطع ہے۔( کی سند)اس روایت  :سائل

ثابت شدہ ہے۔ دین کے کسی بھی امام، خواہ وہ سیدنا عمر ہوں یا کوئی تو اس میں بیان کردہ بات  :شافعی

قع پر تو خبر واحد کو قبول کر لیں اور دوسرے موقع پر رد اور، کے لئے یہ بات درست نہیں کہ ایک مو

کر دیں۔ اس کی قبولیت تبھی ہو گی اگر آپ کے نزدیک اس سے بات ثابت ہو رہی ہو گی۔ یہ بات تو کسی 

بھی عالم کے لئے درست نہیں اور نہ ہی کسی جج کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ ایک موقع پر تو دو گواہوں 

( دوسرے موقع پر)لے لیکن دوسرے موقع پر اسے رد کر دے سوائے اس کے کہ  کی گواہی کو قبول کر

ان کے اچھے کردار کے بارے ( پہلے موقع پر)جرح کے نتیجے میں وہ غلط ثابت ہو جائیں یا پھر وہ جج 

میں غلط رائے قائم کر بیٹھے۔ سیدنا عمر رضی ہللا عنہ تو علم، عقل، دیانت داری اور مرتبے میں انتہائی 

 قام پر تھے۔ م

 :جو کچھ میں نے بیان کی، اس کے بارے میں کتاب ہللا میں بھی دلیل موجود ہے۔ ہللا تعالی کا ارشاد ہے 

 ۔إنا أرسلنا نوحاً إَل قومه

 ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ 

 ۔ ولقد أرسلنا نوحاً إَل قومه
 بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔

 ۔ إبراهيم وإَساعيلوأوحينا إَل

 ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف وحی بھیجی۔

 ۔وإَل عاد أخاهم هوداً 

 ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ھود کو مبعوث کیا۔

 ۔وإَل َثود أخاهم صاْاً 

 ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔

 ۔وإَل م ْدين  أخاهم شعيباً 

 ن کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ہم نے مدین کے طرف ا

 ۔إِن لكم رسول أمني فاتقوا الل وأطيعون  . أال تتقون  : إذ قال َلم أخوهم لوطٌ   . كذَّبت قوُم لوٍط املرسلني

ڈرتے نہیں ( خدا سے)تم "لوط کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا۔ جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، 

 "بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہللا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہو۔ میں تمہاری طرف امانت دار رسول

 :اپنے نبی محمد صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے ارشاد فرمایا

 ۔إنا أوحينا إليك كما أوحينا إَل نوح

 ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی۔ 

 ۔وما ُممٌد إال رسوٌل قد خلت من قبله الرسل
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 یک رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ محمد تو ا

ہللا تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی مخلوق پر حجت تمام کی اور ان رسولوں کو کچھ ایسی 

نشانیاں عطا کی گئیں جن کے باعث وہ باقی مخلوق سے ممتاز نظر آتے تھے۔ یہ ثبوت اور اس کے دالئل 

ن کے بعد آنے والوں کے واضح تھے۔ ایک شخص اور اس سے زائد ان انبیاء کے اولین مخاطبین اور ا

حجت قائم کرنے کے معاملے میں برابر ہیں۔ حجت کئی کے ساتھ ساتھ ایک شخص کے ذریعے بھی قائم ہو 

 :جاتی ہے۔ مزید فرمایا

إنا   : زنا بثالث، فقالواإذ أرسلنا إليهم اثنني، فكذبوُها، ف  ع زَّ   . واضرب َلم مثاًل أصحاب  القرية إذ جاءها املرسلون
 ۔إن أنتم إال ت ْكذبون  . ما أنتم إال بشٌر مثُلنا، وما أنزل الرَحن من شيءٍ   : قالوا  . إليكم مرسلون

ان کے لئے ان بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جب ان کے پاس رسول آئے۔ ہم نے ان کی طرف دو 

م نے تیسرے کے ذریعے انہیں تقویت دی۔ انہوں نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے انہیں جھٹالیا، پھر ہ

تم لوگ تو ہماری طرح کے انسان ہی ہو۔ ہللا "وہ بولے، " ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔"کہا، 

 (15-36:13یس " )نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔

ی نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا۔ اس ان لوگوں پر حجت دو کے ذریعے بھی پوری ہو گئی لیکن ہللا تعال

نے ایک رسول کے ذریعے بھی حجت تمام کی۔ زیادہ افراد سے کسی بات کی تاکید کرنا اس بات کی دلیل 

نہیں ہے کہ حجت ایک سے پوری نہیں ہوتی جبکہ اس ایک کو ہللا نے وہ نشانیاں عطا کی ہوں جن کے 

 کیا ہے۔ ذریعے اس نے اپنے انبیاء کو عام لوگوں سے ممتاز

مالک، سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرۃ سے، وہ اپنی پھوپھی زینب بنت کعب سے، اور وہ سیدہ فریعۃ 

بنت مالک بن سنان رضی ہللا عنہا سےروایت کرتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کے خاوند اپنے غالموں 

( ان کے خاوند کو)ہوں نے کو لینے کے لئے شہر سے باہر نکلے اور قدوم کے مقام پر انہیں جا پکڑا۔ ان

 قتل کر دیا۔ 

آپ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے یہ پوچھنے کے لئے آئیں کہ کیا آپ بنی خدرۃ میں اپنے میکے جا 

کیا میں اپنے میکے واپس جا سکتی ہوں کیونکہ میرے خاوند نے "، عرض کیاسکتی ہیں۔ انہوں نے 

 " ہاں، تم جا سکتی ہو۔"فرمایا،  آپ نے" میرے لئے کوئی مکان بھی نہیں چھوڑا؟

گھر یا پھر مسجد ہی میں تھی کہ آپ نے مجھے واپس بالیا اور ( آپ کے)میں واپس پلٹی۔ ابھی میں 

میں نے اپنے خاوند کے ساتھ گزرنے واال واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، " تم کیا کہہ رہی تھیں؟"فرمایا، 

وہ کہتی " ہاں تک کہ کتاب ہللا کی مدت پوری نہ ہو جائے۔گھر ہی میں ٹھہری رہو ی( خاوند کے)اپنے "

کے دور )میں نے پھر اسی گھر میں چار ماہ دس دن گزارے۔ بعد میں سیدنا عثمان رضی ہللا عنہ "ہیں، 

نے میرے پاس کسی کو بھیج کر مجھ سے اس ( حکومت میں ان کے پاس ایسا ہی ایک مقدمہ آیا تو انہوں

یں نے انہیں اپنا واقعہ بتا دیا تو انہوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے کے بارے میں سوال کیا۔ م

 (مالک، ابو داؤد، ترمذی)مطابق فیصلہ سنا دیا۔ 

علم ہوتے ہوئے بھی مہاجرین اور انصار ( دین کا)سیدنا عثمان رضی ہللا عنہ نے اپنے دور حکومت میں 

 د پر فیصلہ سنایا۔ کی موجودگی میں ایک خاتون کی دی ہوئی خبر کی بنیا

سے، انہوں نے طاؤس سے روایت ( بن ینعق)نے ابن جریج سے، انہوں نے حسن بن مسلم ( بن خالد)مسلم 

میں سیدنا ابن عباس رضی ہللا عنہما کے ساتھ تھا جب سیدنا زید بن ثابت رضی ہللا : کہ کہ وہ کہتے ہیں

خاتون کو اگر حیض آ جائے تو ( رنے والیحج ک)کیا آپ یہ فتوی دیتے ہیں کہ "عنہ نے ان سے پوچھا، 

تو یہ اپنی طرف سے میں "ابن عباس نے جواب دیا، " وہ بیت ہللا کا طواف کئے بغیر واپس آ سکتی ہے؟

بات نہیں کہتا، البتہ آپ فالں انصاری خاتون سے پوچھ لیجیے کہ کیا رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم 

میں نے دیکھا ہے "زید بن ثابت ہنستے ہوئے یہ کہہ کر واپس چلے گئے،  "ایسا ہی حکم دیا تھا۔انہیں نے 

احمد، " )(۔یعنی جب کوئی بات معلوم نہ ہو تو اپنی طرف سے بات نہیں بناتے) کہ آپ سچ ہی بولتے ہیں

 (بیہقی

یہ  سیدنا زید رضی ہللا عنہ نے یہ سن رکھا تھا کہ بیت ہللا کا طواف حاجی کا آخری کام ہونا چاہیے۔ وہ

سمجھے کہ حائضہ خاتون کے لئے بھی یہی حکم ہے۔ جب ابن عباس رضی ہللا عنہما نے یہ فتوی دیا کہ 
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اگر حائضہ خاتون نے یوم النحر کے بعد بیت ہللا کا طواف کر لیا ہو تو وہ آخری طواف کئے بغیر واپس جا 

کہ ایک خاتون کو رسول ہللا  سکتی ہے تو زید نے اس سے اختالف کیا۔ اس کے بعد جب انہیں یہ معلوم ہوا

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے یہ اجازت دے دی تھی تو انہوں نے یہ بات ان سے پوچھی اور ان خاتون نے 

تفصیل انہیں بتا دی۔ انہوں نے خاتون کی بات پر یقین کر لیا۔ ان کے لئے درست بات یہی تھی کہ وہ اس 

ع کر لیں جبکہ ابن عباس کے پاس بھی ان خاتون کی معاملے میں ابن عباس سے اپنے اختالف سے رجو

 بیان کردہ حدیث کے عالوہ کوئی اور دلیل نہ تھی۔

سفیان نے عمرو سے اور انہوں نے سعید بن جبیر رضی ہللا عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں 

ے کہ سیدنا موسی و نوف البکالی کا یہ خیال ہ"نے ایک مرتبہ سیدنا ابن عباس رضی ہللا عنہما سے کہا، 

جن موسی کا ذکر ہوا ہے وہ بنی اسرائیل والے موسی علیہ ( کے واقعہ میں)خضر علیہما الصلوۃ والسالم 

یہ دشمن خدا جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے سیدنا ابی بن کعب "ابن عباس نے فرمایا، " الصلوۃ والسالم نہیں ہیں۔

وٰالہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں موسی و خضر رضی ہللا عنہ نے بتایا کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ 

بنی اسرائیل )کے واقعے کا ذکر اسی طرح کیا کہ جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ خضر کے ساتھ یہ واقعہ 

 " موسی ہی کو پیش آیا۔( والے

لم ابن عباس رضی ہللا عنہما، نے اپنے عقل و فہم اور تقوی کے باعث رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وس 

سے متعلق سیدنا ابی بن کعب رضی ہللا عنہ کی روایت کو ایسے وقت میں قبول کیا جب مسلمانوں کا ایک 

حاکم اسے جھٹال رہا تھا۔ جب ابی بن کعب نے ان سے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی حدیث بیان 

تھی بنی اسرائیل والے سیدنا کی جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ السالم کے سا

 موسی علیہ الصلوۃ والسالم تھے۔

مسلم اور عبدالمجید نے ابن جریج سے، انہوں نے طاؤس سے روایت کی کہ انہوں نے ابن عباس رضی 

طاؤس " وچھا تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ ہللا عنہما سے عصر کے بعد دو رکعت نماز کے بارے میں پ

ما  "اس پر ابن عباس نے یہ آیت تالوت کی کہ " میں تو انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔" کہتے ہیں کہ میں نے کہا،
یعنی  "ة إذا قضى الل ورسوله أمرًا أن يكون  َلم اْلِي  ر ُة من أمرهم، وم ن ي  ْعِص الل  ورسوله، فقد ضل ضالاًل مبيناً كان ملؤمن وال مؤمن

ہ جب ہللا اور اس کا رسول کسی معاملے کسی صاحب ایمان مرد و عورت کے لئے یہ روا نہیں ہے ک"

میں کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کے پاس اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ جس نے ہللا اور اس 

 (33:36االحزاب " )کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتال ہو گیا۔

 علیہ وٰالہ وسلم کی حدیث کے ذریعے دلیل ابن عباس رضی ہللا عنہما نے طاؤس کے سامنے نبی صلی ہللا

پیش کی اور ہللا کی کتاب کی آیت تالوت کر کے بتا دیا کہ جب کسی معاملے میں ہللا اور اس کے رسول کا 

فیصلہ آ جائے تو یہ الزم ہے کہ اب ان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہ گیا۔ طاؤس کو یہ بات رسول ہللا 

لم سے خبر واحد کے طریقے ہی پر ملی تھی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اسے رد صلی ہللا علیہ وٰالہ وس

یہ حدیث تو آپ اکیلے ہی سے مجھے مل رہی ہے، یہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے ثابت "نہیں کیا، 

 "شدہ نہیں ہے کیونکہ آپ بھول بھی تو سکتے ہیں۔

ابن عباس رضی ہللا ( اپنے استاذ)باعث یہ بات کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ طاؤس نے محض جھجک کے  :سائل

 عنہما سے نہ کی ہو؟

ابن عباس رضی ہللا عنہما کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی ان سے وہ بات کہنے میں  :شافعی

ہچکچاہٹ محسوس کرے جسے وہ حق سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے طاؤس کو عصر کے بعد دو رکعت نماز 

انہیں کہہ دیا کہ وہ انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بات انہوں نے اس ( ال جھجکب)سے منع کیا تو انہوں نے 

سے پہلے کی جب ابھی انہیں یہ معلوم نہ ہوا تھا کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس سے منع فرمایا 

 تھا۔

ہوں نے اور انہوں نے سیدنا ابن عمر رضی ہللا عنہما سے روایت کی کہ ان( بن دینار)سفیان نے عمرو 

کے عوض کاشت کے لئے دیتے تھے اور اس میں  رقمہم لوگ مزارعوں کو زمین ایک متعین : "فرمایا

رضی ہللا عنہ نے ہمیں بتایا کہ رسول ہللا ( بن خدیج)کوئی حرج بھی محسوس نہ کرتے تھے۔ جب رافع 

 " یا۔صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا تو ہم نے ایسا کرنا چھوڑ د
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رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے مزارعت کی ایسی صورتوں سے منع فرمایا جس میں جاگیردار مزارعوں پر : نوٹ

ظلم کیا کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے ان کا استحصال کرتے تھے۔ اگر ظلم کی یہ صورت نہ ہو تو امام ابو یوسف 

 رعت جائز ہے۔علیہ الرحمۃ اور دیگر اہل علم کے نزدیک مزا

ابن عمر رضی ہللا عنہما مزارعوں کو زمین دے کر اس سے آمدنی حاصل کرتے تھے اور اسے جائز 

سمجھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات ایک ہی شخص سے سنی کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے 

ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم   اس سے منع فرمایا تھا تو انہوں نے اس کام کو ترک کر دیا۔ انہوں نے رسول

ہم تو اس پر آج تک عمل کرتے "کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو استعمال نہ کیا اور نہ یہ کہا کہ 

اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے " آئے ہیں اور ہم نے اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں سنی۔

کی عدم موجودگی میں اگر کوئی عمل ہو رہا ہو تو وہ عمل اس  کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے حدیث

 خبر کو رد کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے گا۔

مالک زید بن اسلم سے، وہ عطاء بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سیدنا معاویہ بن ابی سفیان 

بیچ دیا۔ سیدنا ابو درداء رضی ہللا عنہ نے سونے یا چاندی کا ایک پیالہ اس کے وزن سے زائد قیمت پر 

میں نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو اس سے منع کرتے "رضی ہللا عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، 

معاویہ کے عمل کا "ابو دردا نے فرمایا، " اس میں کیا حرج ہے؟"معاویہ کہنے لگے، " ہوئے سنا ہے۔

ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور وہ مجھے عذر کون پیش کرتا ہے۔ میں انہیں رسول ہللا صلی 

 " اپنی رائے سناتے ہیں۔ میں اب اس جگہ نہیں رہوں گا۔

سیدنا ابو درداء رضی ہللا عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سیدنا معاویہ رضی ہللا عنہ پر یہ حدیث سن کر حجت 

عنہ ان سے اختالف رائے کر رہے ہیں تو پوری ہو گئی ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ معاویہ رضی ہللا 

ہی چھوڑ دیا کیونکہ معاویہ نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  ( دمشق)ابو درداء رضی ہللا عنہ نے وہ شہر 

 سے ایک قابل اعتماد شخص کی روایت کو ترک کیا تھا۔

کے حکم سے اختالف نہیں کیا تھا۔ ان کا نقطہ  سیدنا امیر معاویہ رضی ہللا عنہ نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم: نوٹ

سیدنا ابو دردا رضی ہللا عنہ کو اس نظر یہ تھا کہ سیدنا ابو دردا رضی ہللا عنہ نے شاید بات کو صحیح طور پر سمجھا نہیں۔ 

نے دمشق شہر ہی  بات کا اتنا دکھ ہوا کہ وہ سیدنا معاویہ رضی ہللا عنہ کے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اس وجہ سے انہوں

 چھوڑ دیا۔

ابو سعید خدری رضی ہللا عنہ ایک شخص سے ملے اور انہوں نے اس سے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ 

خدا کی "وسلم کی حدیث بیان کی۔ اس نے اسے متضاد ایک اور روایت پیش کر دی۔ ابو سعید نے فرمایا، 

 " سکتے۔ اب میں اور تم اکٹھے اس چھت کے نیچے نہیں رہ! قسم

ابو سعید رضی ہللا عنہ اس بات پر ناراض ہو گئے کہ اس شخص نے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  سے ان 

کی بیان کردہ روایت کیوں قبول نہیں کی اور اس سے مختلف ایک حدیث بیان کر دی۔ اس میں دو باتیں 

اور )دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو  ممکن ہیں۔ ایک تو یہ ان کی حدیث ابو سعید کی حدیث سے متضاد ہو اور

 (کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔

بیان کی ہے جس پر میں شک نہیں کر  روایتنے ( ابراہیم بن ابی یحیی)مجھ سے ایک ایسے شخص 

میں نے : سکتا، انہوں نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے مخلد بن خفاف سے روایت کی کہ انہوں نے کہا

اس کی کچھ خامیوں کا مجھے علم ہوا۔ میں ( کچھ وقت کے بعد)پر لگا دیا۔  ایک غالم خریدا اور اسے کام

یہ مقدمہ عمر بن عبدالعزیز رضی ہللا عنہ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا کہ اسے 

واپس کر دیا جائے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے میرے خالف یہ فیصلہ بھی دیا کہ اس ( پہلے مالک کو)

 واپس کر دوں۔ ( پہلے مالک کو)ے ذریعے میں نے جو آمدنی کمائی ہے وہ بھی میں غالم ک

رات کو میں "رضی ہللا عنہ کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی۔ وہ کہنے لگے، ( بن زبیر)میں اب عروۃ 

کے مثل  ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا نے مجھے بتایا تھا کہ اس

مقدمہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ آمدنی اس شخص کی ہو گی جس کی ذمہ 

میں جلدی سے عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا اور انہیں عروۃ اور عائشہ کے " داری میں وہ غالم تھا۔

 توسط سے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  کی یہ حدیث سنائی۔ 
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آپ کے فیصلے سے بڑھ کر کیا چیز آسان ہو گی۔ ہللا ہی بہتر جانتا ہے کہ "ن کر عمر نے فرمایا، یہ س

میرا ارادہ تو سوائے حق فیصلے کے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے مجھ تک رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم 

ول ہللا صلی ہللا علیہ فیصلے کو رد کرتا ہوں اور رس( یعنی اپنے)کی سنت پہنچائی ہے۔ اب میں عمر کے 

جب عروۃ ان کے پاس آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آمدنی اس " وٰالہ وسلم کی سنت کو نافذ کرتا ہوں۔

 (ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد"  )شخص سے واپس لے لی جائے۔

شک نہیں کر  بیان کی ہے جس پر میں روایتنے ( ابراہیم بن ابی یحیی)مجھ سے ایک ایسے شخص 

کو کہتے سنا کہ سعد بن ابراہیم نے ایک شخص کے خالف ربیعۃ بن ابی سکتا، انہوں نے ابن ابی ذئب 

فیصلے کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ میں نے انہیں ان کے فیصلے کے خالف نبی ( سابقہ)عبدالرحٰمن کے 

ابن ابی ذئب ہیں، میرے نزدیک یہ یہ "کی بات سنائی تو سعد نے ربیعۃ سے کہا،  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم

کی حدیث سنا رہے  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلمقابل اعتماد ہیں اور یہ مجھے آپ کے فیصلے کے خالف نبی 

یہ عجیب "سعد کہنے لگے، " آپ نے اجتہاد کرتے ہوئے ایک فیصلہ سنا دیا۔"ربیعۃ کہنے لگے، " ہیں۔

کے فیصلے  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلمر دوں اور رسول ہللا بات ہے کہ میں سعد بن ام سعد کا فیصلہ نافذ ک

کے  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلمکو رد کر دوں۔ نہیں، میں سعد کے فیصلے کو رد کروں گا اور رسول ہللا 

انہوں نے فیصلے کی تحریر کو منگوایا، اسے پھاڑا اور پھر دوسرے فریق " فیصلے کو نافذ کروں گا۔

 دیا۔کے حق میں فیصلہ سنا 

ابو حنیفہ بن سماک بن فضل الشھابی نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے مقبری سے، انہوں نے ابو شریح 

جس کسی کا : "نے فتح مکہ سے سال ارشاد فرمایا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلمالکعبی سے روایت کی کہ نبی 

تیار ہے، وہ یا تو دیت قبول کوئی رشتہ دار قتل کر دیا گیا ہو، اس کے لئے دو چیزوں میں سے ایک کا اخ

 (احمد" )کر لے یا پھر اگر پسند کرے تو اس کا قصاص لیا جائے۔

کیا آپ اس روایت پر عمل کر ! اے ابو حارث"ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی ذئب سے پوچھا، 

میں رسول ہللا "انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، گرج کر مجھے برا بھال کہا اور بولے، " رہے ہیں۔

کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں اس پر عمل کیوں کر رہا ہوں۔  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم

ہاں ہاں، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ مجھ پر فرض ہے۔ یہ اس پر بھی فرض ہے جو اسے سنے۔ ہللا 

کا انتخاب کیا اور انہیں آپ کے ذریعے سلم صلی ہللا علیہ وٰالہ وتعالی نے اپنے بندوں میں سے محمد 

ہدایت عطا کی۔ ان کے لئے اس نے اس کا انتخاب کیا جو آپ کے لئے کیا تھا کہ وہ آپ کی باتوں کی 

پیروی کریں۔ لوگوں پر الزم ہے کہ وہ جیسے بھی ہو، آپ کی پیروی کریں اور کسی مسلمان کے لئے اس 

حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب  ابو" سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

 انہیں خاموش نہ کروایا۔( غصہ ٹھنڈا کر کے)تک میں نے ان کا 

کے یہ سوال کرنے کی وجہ غالبا یہ تھی کہ عربوں کے ہاں قتل عمد کی صورت میں قصاص کی  بن سماکابوحنیفہ : نوٹ

ھی۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے انہیں اس ذہنیت سے بجائے دیت پر رضا مند ہو جانا بے غیرتی کی عالمت ت

نکالتے ہوئے اس بات کی ترغیب دی کہ دیت قبول کر کے قاتل کو معاف کر دیا جائے تاکہ قاتل اور مقتول کے خاندانوں میں 

ہ الرحمۃ نے اس موقع پر جو نفرتوں کا المتناہی سلسلہ چلنے کی بجائے اچھے تعلقات کا آغاز کیا جا سکے۔ ابن ابی ذئب علی

 سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی قائم کردہ روایاترد عمل ظاہر کیا، وہ ان کی 

خبر واحد کو قبول کرنے کے ثبوت میں مزید احادیث بھی ہیں لیکن یہی کافی ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس 

عد کی نسلوں نے ہمارے زمانے تک عمل کیا ہے۔ دوسرے شہروں کے اہل پر ہمارے اسالف اور ان کے ب

 علم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ بھی اپنے ہاں اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔

امام شافعی علیہ الرحمۃ کے دور تک نقل و حرکت اور مواصالت کے ذرائع اتنے ترقی یافتہ نہ تھے کہ مختلف : نوٹ

ی مکالمہ عام ہو سکتا۔ عام طور پر جب لوگ کسی وجہ سے سفر کر کے دوسرے شہر جاتے شہروں کے اہل علم میں علم

حج کے موقع پر مختلف اہل علم ملتے تو وہ اپنی معلومات کو ایک دوسرے سے تو وہاں کے اہل علم سے استفادہ کرتے۔ 

 شیئر کرتے۔

نے لین دین سے متعلق ایک حدیث  مدینہ کے سعید کہتے ہیں کہ انہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی ہللا عنہ

بیان کی اور اس حدیث کو سنت کی حیثیت سے ثابت شدہ قبول کر لیا گیا۔ اسی طرح سیدنا ابوھریرہ رضی 

ہللا عنہ سے مروی حدیث کو سنت کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا۔ کسی اور بھی صحابی سے حدیث سنی 

 گئی تو اسے سنت کے طور پر قبول کر لیا گیا۔
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وٰالہ  ہیہللا عل یصلرسول ہللا "کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا نے یہ حدیث بیان کی کہ  عروہ

تو یہ حدیث سنت کی " آمدنی کو اس کا حق قرار دیا جس پر اس کی ذمہ داری ہو۔( غالم کی)نے  وسلم

ہیں سنت کی حیثیت سے قبول کر لی گئی۔ اسی طرح سیدہ نے آپ سے بہت سے احادیث روایت کی ہیں جن

 حیثیت سے قبول کیا گیا اور ان سے حالل و حرام کا فیصلہ کیا گیا۔

ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی ہللا عنہما نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی یا اسی طرح 

د ہی سیدنا عبدہللا بن عمر رضی ہللا عنہما نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ ان معامالت میں بھی خبر واح

 سنت کو ثابت کرتی ہے۔

اسی طرح ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی کہے، عبدالرحٰمن بن عبدالقاری نے سیدنا عمر رضی ہللا عنہ 

سے یہ بات بیان کی یا یحیی بن عبدالرحٰمن بن حاطب نے اپنے والد سے اور انہوں نے سیدنا عمر رضی 

ک شخص کی خبر سے ہی سیدنا عمر رضی ہللا عنہ ہللا عنہ سے یہ بات روایت کی۔ ان میں سے ہر بات ای

 سے ثابت ہوتی ہے۔

ہللا  یصلقاسم بن محمد سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں، سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا نے نبی 

کی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکی یہ حدیث بیان کی یا سیدنا ابن عمر رضی ہللا عنہما نے نبی  وٰالہ وسلم ہیعل

 یہ حدیث بیان کی۔ ان میں سے بھی خبر واحد ہی سنت کو ثابت کرتی ہے۔

 یصلعبدالرحٰمن اور یزید بن جاریہ کے تمام بیٹے سیدہ خنساء بنت خدام رضی ہللا عنہا سے اور وہ نبی 

سے روایت کرتی ہیں۔ اس خبر سے بھی سنت ثابت ہوتی ہے اور وہ ایک خاتون کی دی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل

 خبر ہے۔ ہوئی

علی بن حسین، عمرو بن عثمان سے، وہ سیدنا اسامہ بن زید رضی ہللا عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی 

اس سے بھی سنت ثابت ہوتی ہے " مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو گا۔"نے فرمایا،  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصل

 ہے۔اور لوگوں نے ان کی دی ہوئی خبروں کی بنیاد پر سنت ثابت کی 

وٰالہ  ہیہللا عل یصلاسی طرح محمد بن علی بن حسین نے سیدنا جابر رضی ہللا عنہ اور انہوں نے نبی 

سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ عبیدہللا بن ابی رافع نے سیدنا ابوھریرہ رضی ہللا عنہ سے احادیث کی  وسلم

 روایت کی ہے۔ ان سب سے بھی سنت ثابت ہوتی ہے۔

ین جن میں محمد بن جبیر بن مطعم، نافع بن جبیر بن مطعم، یزید بن طلحہ بن اھل مدینہ کے تمام محدث

رکانہ، محمد بن طلحہ بن رکانہ، نافع بن عجیر بن عبد یزید، ابو اسامہ بن عبدالرحٰمن، ُحمید بن 

عبدالرحٰمن، طلحہ بن عبدہللا بن عوف، مصعب بن سعد بن ابی وقاص، ابراہیم بن عبدالرحٰمن بن عوف، 

بن زید بن ثابت، عبدالرحٰمن بن کعب بن مالک، عبدہللا بن ابی قتادہ، سلیمان بن یسار، عطاء بن یسار  خارجہ

کے صحابہ میں  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہم نے نبی : رحمۃ ہللا علیہم اور دیگر شامل ہیں، سب یہ کہتے ہیں

ابہ میں سے کسی صاحب سے فالں صاحب سے یہ حدیث سنی ہے۔ یا پھر تابعین میں سے کسی نے صح

 سے حدیث سنی ہے۔ ان سب ذرائع کی بنیاد پر ہم سنت کو ثابت کرتے ہیں۔

عطاء، طاؤس، مجاہد، ابن ابی ملیکہ، عکرمہ بن خالد، عبیدہللا بن ابی یزید، عبدہللا بن باباہ، ابن ابی عمار، 

ن غنم، حسن، بصرہ کے اہل مکہ کے محدثین، وھب بن منبہ، شام کے رہنے والے مکحول، عبدالرحٰمن ب

ابن سیرین، اسود، علقمہ، کوفہ کے شعبی، لوگوں میں حدیث بیان کرنے والے محدثین اور شہروں کی 

سے خبر واحد کے ذریعے سنت کے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلمشہور شخصیات سب کے سب رسول ہللا 

ی دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ثبوت کے قائل ہیں۔ وہ اسی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر فتو

اپنے سے پہلے لوگوں سے حدیث قبول کرتا ہے اور ان کے بعد والے لوگ ان سے حدیث قبول کرتے 

 ہیں۔

( تو میں یہ کہوں گا کہ)اگر اس خصوصی علم کے بارے میں کسی بھی شخص کے لئے یہ کہنا درست ہو 

ے قائل ہیں۔ وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تمام قدیم و جدید مسلمان خبر واحد کے ثابت شدہ ہونے ک

میں مسلمانوں کے فقہاء میں سے کسی ایک سے بھی واقف نہیں ہوں جو اس کے ثبوت کو درست قرار نہ 

 دیتا ہو۔

میں مزید یہ کہوں گا کہ میں نے مسلمانوں کے فقہاء کو خبر واحد کے ثبوت ہونے کے بارے میں کبھی  

یہ ان کے سامنے موجود ہو۔ اگر کسی شخص کو اس میں شبہ ہو اور وہ یہ  اختالف کرتے نہیں پایا ہے اگر

سے تو یہ یہ حدیث مروی ہے جبکہ فالں صاحب اس سے مختلف  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکہے کہ نبی 
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 بات کرتے ہیں۔ 

میرے نزدیک کسی عالم کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ خبر واحد کی بنیاد پر حالل و حرام کے کثیر  

احکام ثابت کرے اگر اس کے پاس اس سے متضاد حدیث موجود ہو۔ یا اس نے جو حدیث سنی ہو اور جس 

تو اسے قابل اعتماد )سے سنی ہو، اس سے زیادہ قابل اعتماد شخص سے اسے اس کے خالف حدیث ملے 

 اگر جس سے وہ حدیث سن رہا ہے وہ اسے محفوظ( شخص کی بیان کردہ حدیث کو قبول کرنا چاہیے۔

تو )رکھنے واال نہیں ہے یا اس پر کوئی الزام لگا ہو یا جس سے اس نے حدیث سنی ہے اس پر الزام لگا ہو 

 ( اس شخص کی بیان کردہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں دو معنی کا احتمال ہو تو ایک معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کو  

 اختیار کیا جائے گا۔ 

کسی کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک سمجھ دار اور عقل مند فقیہ خبر واحد کی بنیاد پر سنت کو  

ایک یا کئی بار ثابت کرے گا، اس کے بعد وہ اسی کے مثل کسی اور حدیث یا اس سے مضبوط کسی اور 

 :حدیث کی بنیاد پر اسے ترک کر دے گا۔ یہ عمل درست نہیں ہے سوائے اس کے کہ

  ایسا حدیث بیان کرنے والے پر کسی الزام کے باعث ہو؛اس نے 

 یا اس کے خالف کسی اور حدیث سے معلومات حاصل ہوتی ہوں؛ 

  یا پھر اس حدیث میں مختلف تاویل(Interpretation)  کی گنجائش ہو جیسا کہ قرآن میں بھی

 مختلف مفسر مختلف تفاسیر کرتے ہیں۔

 ایات کو قبول کرتے ہیں اور قلیل روایات کو ترک کرتے ہیں۔زیادہ تر فقہا کثیر تعداد میں رو :سائل

جو وجوہات میں نے بیان کی ہیں ان کے عالوہ کسی اور وجہ سے روایت کو ترک کر دینا جائز  :شافعی

کا تعلق ہے تو انہیں قبول کرنا کسی شخص کے کی آراء تابعین یا ان کے بعد کے افراد تک نہیں ہے۔ جہاں 

ان کے اقوال کو محض معلومات کے لئے روایت کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یا خالف  لئے الزم نہیں ہے۔

 رائے قائم کرنا کسی کے لئے ضروری نہیں ہے۔

اگر کسی شخص نے ان وجوہات کے عالوہ حدیث کو ترک کرتا ہے اور اس کا عذر پیش کرتا ہے تو  

 ۔اس نے غلطی کی اور ہمارے نزدیک اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے

کچھ فرق واقع ہوتا ( مختلف صورتوں میں)کے مفہوم میں " حجت"کیا آپ کے استعمال کردہ لفظ  :سائل

 ہے؟

 جی ہاں۔ :شافعی

 اس کی تفصیل بیان فرمائیے۔ :سائل

جہاں تک تو کتاب ہللا کی کسی واضح نص یا ایسی سنت کا تعلق ہے جس پر اتفاق رائے ہو تو اس  :شافعی

ی۔ کسی کے لئے اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اس سے انکار پر تو بات ہی ختم ہو گئ

 کرے، اسے توبہ کرنے کے لئے کہا جائے گا۔ 

کا تعلق ہے جس میں ( یعنی خبر واحد)جہاں تک مخصوص افراد سے حاصل ہونے والی ایسی خبر  

کی گنجائش ہو اور  (Interpretations)متضاد باتیں روایت ہوئی ہوں یا پھر اس خبر کی مختلف توجیہات 

یہ خبر انفرادی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہو تو اس کی حجت میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کے جاننے والوں 

کے لئے الزم ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں اگر یہ کسی نص صریح کے خالف نہ ہو۔ یہ معاملہ ایسا ہی 

و قبول کریں کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہے کہ ان پر الزم ہے کہ وہ قابل اعتماد افراد کی گواہی ک

 سے متواتر خبر سے انہیں کوئی بات ملی ہو۔ وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکتاب ہللا کی نص اور رسول ہللا 

اگر اس میں کسی کو شک ہو تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ توبہ کرو۔ ہم اسے کہیں گے کہ اگر آپ  



 Australian Islamic Library [امام شافعی کی کتاب الرسالہ کا اردو ترجمہ]

 

www.australianislamiclibrary.org Page 166 
 

یہ ایسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ آپ اچھے کردار والے گواہوں کی گواہی  ایک عالم ہیں تو پھر شک نہ کریں۔

کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اگرچہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر جائیں۔ آپ سے یہی مطالبہ ہے 

کہ ان گواہوں سے متعلق ظاہری معلومات کی روشنی ہی میں فیصلہ کر لیں باقی جو کچھ پوشیدہ ہے اسے 

 ر چھوڑ دیں۔ ہللا پ

حدیث ملے تو اس کی ( ٹوٹی ہوئی سند والی)کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو ایک منقطع  :سائل

مختلف ہے یا ان ( متصل احادیث سے)بنیاد پر اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے؟ کیا منقطع احادیث کا معاملہ 

 ہی کی طرح ہے؟

 یصلیں۔ جب تابعین میں سے کسی کی مالقات رسول ہللا منقطع احادیث مختلف اقسام کی ہوا کرتی ہ :شافعی

کے صحابہ سے ہوئی اور انہوں نے ان سے ایسی بات روایت کی جس کا سلسلہ رسول  وٰالہ وسلم ہیہللا عل

 :تک منقطع ہے تو اس کی ان زاویوں سے چھان بین کی جائے گی وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہللا 

  ذرائع پر غور کیا جائے گا۔ اگر اسی معنی کی ایک ( دیگر)کے حدیث کو اگلی نسلوں تک پہنچانے

حدیث کو محفوظ رکھنے والے راویوں نے روایت کی ہے ( دوسرے سلسلہ سند میں)اور حدیث 

تک پہنچ رہی ہے تو اس سے اس منقطع حدیث  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلاور اس کی سند رسول ہللا 

 یہ حدیث بھی قابل قبول اور صحیح ہے۔ کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا کہ

  اگر اس حدیث کو کسی ایک ذریعے سے بھی روایت کیا گیا ہے اور اس میں دوسرے سلسلہ ہائے

قبول کیا جا سکتا ( چند شرائط کی بنیاد پر)اسناد شامل نہیں بھی ہیں تب بھی اس انفرادی روایت کو 

دیث کو کسی دوسرے ایسے شخص نے بھی ح( منقطع اسناد والی)ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس 

روایت کیا ہے جس کی احادیث عام طور پر اہل علم کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہیں۔ اگر ایسی بات 

ہو تو اس حدیث کو قبول کر لیا جائے گا اگرچہ یہ پہلے نکتے میں بیان کئے گئے طریقے سے 

 ثابت شدہ حدیث کی نسبت کمزور درجے کی ہو گی۔

 کے کسی صحابی کا  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلی نہ ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ رسول ہللا اگر ایسا بھ

 وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلمطابق ہے۔ اگر وہ قول رسول ہللا ( حدیث میں کی گئی بات کے)قول اس 

سے منسوب اس حدیث کے مطابق ہے تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ ایک منقطع 

 لیکن اپنی اصل میں درست ہے۔ روایت ہے

  سے منسوب اس منقطع   وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلعام طور پر حضور ( کی اکثریت)اگر اھل علم

 روایت سے ملتے جلتے مفہوم کے مطابق فتوی دیتے ہیں تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔

 نے والے حضرات ان صورتوں میں اس منقطع حدیث پر اعتبار کیا جائے گا اگر اس کے روایت کر

گمنام نہ ہوں اور نہ ہی ان سے روایت کرنے پر کوئی اعتراض کیا گیا ہو۔ اس صورت میں ان کی 

 روایت کے درست ہونے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔

  اگر کوئی شخص ایسی روایت بیان کرتا ہے جسے کسی حافظ حدیث نے بھی روایت کیا ہو اور ان

ہ ہو، یا اگر تضاد ہو بھی تو حافظ حدیث کی بیان کردہ حدیث میں کی بیان کردہ احادیث میں تضاد ن

 کوئی نقص ہو، تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کی حدیث صحیح ہے۔

نقصان ( کی صحت کو)جو کچھ میں نے عرض کیا اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو تو پھر اس حدیث 

نہ کرے گا۔ اگر اس حدیث کی صحت کے بارے میں یہ دالئل ہوں جو پہنچے گا اور اسے کوئی بھی قبول 

میں نے ابھی بیان کئے تو پھر ہم اسے قبول کرنے کو پسند کریں گے۔ ہم یہ دعوی تو پھر بھی نہیں کر 

تک  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلسکیں گے کہ اس حدیث کا ثبوت کسی ایسی حدیث جیسا ہے جس کی سند نبی 

 متصل ہو۔

ہے۔ اگرچہ اس بات کا احتمال  نام غائب ہوتامیں کوئی ( کی سند)وجہ یہ ہے کہ منقطع روایت  اس کی 

کوئی ایسا راوی ہو، جس کا نام اگر معلوم ہوتا تو اس کی روایت کو قبول ( خالی جگہ پر)ہوتا ہے کہ اس 
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سی ایسے شخص کا نام ک( خالی جگہ پر)کر لیا جاتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ اس 

ہو جس کی روایت کو قبول نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ اس صورت میں بھی ہو گا اگر اس حدیث اور ایسی دیگر 

 منقطع احادیث کا منبع ایک ہی ہو۔ 

ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک راوی یہ کہہ دے کہ اس معاملے میں بعض صحابہ کی رائے اس کی  

یہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی عالمت ہے لیکن اس میں یہ بھی قوی  رائے کے حق میں ہے۔ بظاہر تو

امکان ہے اسے غلط فہمی ہوئی ہو کہ بعض صحابہ اس سے اتفاق رائے رکھتے ہیں جیسا کہ وہ یہ سمجھ 

 سکتا ہے کہ بعض قانونی امور کے ماہر فقہا اس سے اتفاق رائے رکھ رہے ہیں۔ 

کے صحابہ سے اکثر اوقات مال کرتے   وٰالہ وسلم ہیہللا عل یلصاکابر تابعین یعنی وہ جو رسول ہللا  

میں سے ہم کسی ایسے شخص سے واقف نہیں جن کی مرسل روایات کو ( دیگر تابعین)تھے، کے عالوہ 

 :قبول کیا جاتا ہو۔ اس کی وجوہات یہ ہیں

 ہیں۔ ان کی مالقات ان صحابہ سے اتنی زیادہ نہیں ہوئی جن سے وہ حدیث کو روایت کر رہے 

  ان کی روایات میں ایسی عالمات پائی جائیں جو حدیث کے صحیح منبع کے بارے میں کمزوری

 ظاہر کریں۔ 

  ان کی روایات میں کثرت سے اختالفات پائے جائیں جو اس بات کی عالمت ہے کہ انہوں نے بات

یا گیا کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جس کے باعث ان کی روایت کو قبول کرنے سے انکار کر د

 ہو۔ 

 (:اور میرا اپنا تجربہ بھی یہی ہے کہ)اھل علم میں سے بعض لوگوں نے مجھے بتایا ہے 

  حدیث بیان کرنے والے بعض اوقات گروہ بندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 

  کچھ لوگ آسانی سے حاصل ہونے والی احادیث پر ہی قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں

دہ ویسے ہی یا اس سے بہتر ذرائع سے مزید احادیث حاصل کریں۔ یہ کرتے کہ وہ اس سے زیا

 لوگ علم کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ 

  علم ( احادیث کے)دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس طریقے پر تنقید کرتے ہیں اور اپنے

 وہ ایسے لوگوں سے( اپنے اس جذبے کے باعث)کو وسیع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ 

 بھی روایات قبول کر لیتے ہیں جن کی روایات کا قبول نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ 

  ان میں اکثر کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ال پرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے

اپنی )بھی روایات قبول کرنے لگ جاتے ہیں جن کی ایسی ہی یا بہتر روایات کو وہ خود پہلے 

 مسترد کر چکے ہوتے ہیں۔ ( ور میںاحتیاط پسندی کے د

  یہ لوگ سند میں رد و بدل کی گئی احادیث کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ 

  اگر ایک ضعیف حدیث ان کے نقطہ نظر کے مطابق ہو تو یہ اسے قبول کر لیتے ہیں اور اگر ایک

 ں۔قابل اعتماد راوی کی حدیث ان کے نقطہ نظر کے حق میں ہو تو وہ اسے رد کر دیتے ہی

  سند میں رد و بدل کئی اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب کوئی تجربے کار اور محتاط عالم اس کی

تفصیالت کی چھان بین کرتا ہے تو وہ ظاہری عالمات کو دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ اکابر 

 تابعین کے بعد ہر شخص نے مرسل احادیث بیان کی ہیں۔

میں صحابی کا نام بیان نہ کیا گیا ہو۔ یہ منقطع حدیث کی ایک قسم سلسلہ سند  کےمرسل ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس : نوٹ

ہے۔ اسے انہی شرائط کی بنیاد پر قبول کیا جائے گا جو منقطع حدیث کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمۃ نے اوپر بیان 

 کر دی ہیں۔
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کے اکثر صحابہ سے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلآپ کس وجہ سے کبار تابعین جن کی رسول ہللا  :سائل

 مالقات ہوتی تھی اور دیگر تابعین جن کی بعض صحابہ سے مالقات ہوئی تھی، فرق کرتے ہیں؟

جس نے ان میں سے اکثر سے مالقات نہیں کی اس کے لئے ان سے روایت میں تبدیلیاں رونما ہو  :شافعی

 جائیں گی۔

 رتے جبکہ ان میں سے اکثر فقہا ہیں؟آپ ان سے مرسل روایات کو قبول کیوں نہیں ک :سائل

 ان وجوہات کے باعث جو میں بیان کر چکا ہوں۔ :شافعی

سے مرسل  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلسے کوئی ایسی حدیث رسول ہللا ( تابعی)کیا کسی قابل اعتماد  :سائل

 طریقے سے روایت کی گئی ہے جسے اھل فقہ نے قبول نہ کیا ہو؟

 جی ہاں۔ :شافعی

کے پاس آیا اور  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلے محمد بن المنکدر سے روایت کی کہ ایک شخص نبی سفیان ن

میرے پاس مال ہے اور میرے بال بچے بھی ہیں۔ میرے والد صاحب کے پاس ! یا رسول ہللا"کہنے لگا، 

کھالنا چاہتے بھی مال و دولت ہے اور ان کے بال بچے بھی ہیں۔ وہ میرا مال لے کر اپنے اہل و عیال کو 

احمد " )تم اور تمہارا مال تمہارے باپ ہی کا تو ہے۔"نے فرمایا،  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا " ہیں۔

 (نے اسے عمرو بن شعیب، انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔

 سے قبول کرتے ہیں۔ہم تو اس حدیث کو قبول نہیں کرتے لیکن آپ کے بعض ساتھی ا :سائل

یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے مال بھی جی نہیں۔ جو اسے قبول کر لیتا ہے وہ امیر باپ کو  :شافعی

 کو اس سے لے لے۔

 یہ ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں اختالف کیوں کرتے ہیں؟ :سائل

بت شدہ نہیں ہے۔ ہللا تعالی نے بیٹے سے ثا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلاس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی  :شافعی

باپ کو اس کی وراثت میں سے دوسرے وارثوں کی طرح حصے دار ( کے فوت ہونے کی صورت میں)

بنایا ہے۔ بعض دوسرے وارثوں کی نسبت اس کا حصہ بھی کم رکھا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹا 

 خود اپنے مال کا مالک ہے نہ کہ اس کا باپ۔

 کیا محمد بن المنکدر آپ کے خیال میں آخری درجے کے قابل اعتماد راوی نہیں ہیں؟ :سائل

جی ہاں۔ دینی معامالت میں ان کی فضیلت اور ان کا تقوی تو ہے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ انہوں  :شافعی

ے افراد نے کس سے اس حدیث کو قبول کیا ہے۔ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ اگر دو اچھے کردار وال

بارے میں گواہی دے دیں تو اس وقت تک ان کی گواہی کو اس وقت تک ( کردار کے)کسی شخص کے 

 قبول نہ کیا جائے گا جب تک کہ خود ان کے کردار کی اور ذرائع سے تصدیق نہ کر لی جائے۔ 

 کیا آپ اس کے مثل کوئی اور حدیث بیان فرمائیں گے؟ :سائل

 جی ہاں۔ :شافعی

د شخص نے ابن ابی ذئب سے اور انہوں نے ابن شھاب زہری سے روایت کی کہ رسول ہللا ایک قابل اعتما

نے ایک ایسے شخص کو جو حالت نماز میں ہنس پڑا تھا حکم دیا کہ وہ نماز اور  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصل

 وضو کو دوبارہ کرے۔

 ہم اس حدیث کو قبول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مرسل ہے۔ 

ایک قابل اعتماد شخص نے معمر، انہوں نے ابن شہاب، انہوں نے سلیمان بن ارقم اور  یہی حدیث ہمیں

 سے روایت کی ہے۔ وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلاور انہوں نے نبی ( بصری)انہوں نے حسن 

حدیث اور قابل اعتماد راویوں کا انتخاب کرنے میں امام کا درجہ رکھتے ( زہری)ہمارے نزدیک ابن شھاب 

کے بعض صحابہ اور تابعین میں سے بہترین لوگوں سے  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہوں نے نبی ہیں۔ ان

حدیث روایت کی اور ہم ابن شھاب کے عالوہ کسی اور محدث سے واقف نہیں ہیں جس نے ان سے بہتر 
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 صحابہ و تابعین سے روایت کی ہو۔ 

 ارقم سے روایت کرتے ہیں۔میں سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ سلیمان بن  :سائل

میرے خیال میں وہ انہیں اچھا اور عقل مند انسان سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں اچھا گمان  :شافعی

ان کا نام حذف ( حدیث بیان کرتے ہوئے)رکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان سے روایت کی ہے۔ وہ 

سے عمر میں چھوٹے تھے یا ہو سکتا ہے کہ  کر دیا کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سلیمان ان

کوئی اور وجہ ہو۔ جب معمر نے ان سے سلیمان کی حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی سند 

بیان کر دی۔ ممکن ہے ابن شھاب نے میری بیان کردہ وجوہات کے باعث سلیمان کی روایات کو قبول کیا 

 ماد نہیں کرنا چاہیے۔ہے لیکن دوسرے راویوں پر اس طرح سے اعت

کی متصل سند کے ساتھ کوئی ایسی ثابت شدہ سنت ہے جس کا  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکیا رسول ہللا  :سائل

 سب لوگوں نے انکار کیا ہو؟

جی نہیں۔ ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ لوگوں میں اس کے بارے میں اختالف رائے ہوا ہو۔ کچھ  :شافعی

طہ نظر اختیار کیا ہو اور کچھ نے اس کے خالف۔ ایسی سنت جس کے خالف لوگوں نے اس کے مطابق نق

سے مرسل روایات  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنقطہ نظر پر اجماع ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں رسول ہللا 

 کے بارے میں ایسی صورتیں مجھے ضرور ملی ہیں۔

ات کی تردید کے بارے میں پوچھا اور آپ نے مجھ سے مرسل روای:( شافعی نے اس شخص سے کہا) 

ان کی تردید بھی کر دی لیکن اس سے تجاوز کرتے ہوئے آپ مسند احادیث کی تردید بھی کرتے ہیں جن 

 کو قبول کرنا ہمارے نزدیک آپ پر الزم ہے۔

سی عمر میں یہ صراحت ہو کہ ہر راوی نے اس حدیث کو ایایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ سند میں " مسند: "نوٹ

روایت کیا ہے جو سیکھنے سکھانے کے لئے موزوں ہے۔ یعنی ہر راوی اس حدیث کو بچپن یا انتہائی بڑھاپے کی بجائے 

ایسی عمر میں بیان کر رہا ہے جب اس کے حواس اور عقل کام کر رہے ہوں۔ اگر یہ تمام راوی قابل اعتماد ہوں تو یہ حدیث 

 انتہائی مستند ہو جایا کرتی ہے۔
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اجماع، : چہارمحصہ 

قیاس، اجتہاد اور 

 اختالف رائے
یہ حصہ اجماع، قیاس، اجتہاد اور اختالف رائے سے متعلق اصولوں پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں امام 

 :شافعی نے یہ اصول بیان کیے ہیں

  مسلمانوں کے ہاں اگر قرآن و سنت کے کسی حکم سے متعلق اتفاق رائے پایا جائے گا کہ یہ حکم

  تعالی نے ہمیں دیا ہے تو اس اجماع کو قبول کیا جائے گا اور یہ پوری طرح حجت ہے۔ہللا

  ہر عالم دین حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر اجتہاد اور قیاس کرنے کا مکلف ہے۔ جو معلومات

اس سے پوشیدہ، وہ ان کی بنیاد پر اجتہاد اور قیاس کرنے کا مکلف نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی 

سے باہر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک عالم کو اپنے علم میں اضافے کی کوشش  استطاعت

 کرتے رہنا چاہیے۔

  اجتہاد دینی احکام معلوم کرنے کے عمل کا نام ہے۔ اگر کسی بارے میں قرآن و سنت میں کوئی

اجتہاد کیا جائے گا اور درست بات تک پہنچنے کی کوشش کی واضح حکم نہ پایا جائے تو پھر 

 ے گی۔جائ

  اجتہاد میں اختالف رائے ہونا ممکن ہے۔ ہر مجتہد جب دستیاب معلومات کی بنیاد پر اجتہاد کرے گا

ان میں سے ہر عالم اپنے  تو اس کے نتائج دوسرے عالم کے نتائج سے مختلف ہو سکتے ہیں۔

 اجتہاد پر عمل کرنے کا مکلف ہو گا اور ان پر دوسرے کی رائے کے مطابق عمل کرنا ضروری

 نہ ہو گا۔

 طرح  یاحکام سے اچھ( کتاب و سنت کے)جو  ےیچاہ کرناعالم کو  سےیصرف ا اجتہاد و قیاس

 جانتا ہو۔ نایعقل سے کام ل ںیواقف ہو اور ان احکام سے مشابہت تالش کرنے م

 طرح  یسے پور ادوںیبن یک اسیجو ق ےیکرنا چاہ ںینہ اسیاور کو ق یاس شخص کے سوا کس

سکھائے گئے آداب، اس  ںیکتاب ہللا کے احکام، اس کے فرائض، اس م ادینب یک اسیواقف ہے۔ ق

 ۔ ںیہ اتیہدا یہوئ ید یاحکام، اور اس ک یاور خصوص یکے ناسخ و منسوخ احکام، اس کے عموم

  سنت  سایضرورت ہو تو ا یک ہیو توج لیاگر تاو یحکم ک یکسکتاب ہللا کے اجتہاد کرتے ہوئے

جائے گا۔ اگر سنت نہ ملے تو مسلمانوں کے  ایک ںیم یروشن یوسلم کوٰالہ  ہیہللا عل یرسول صل

  ۔عےیکے ذر اسیورنہ ق ںیم یروشن یاجماع ک
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 ہے جب تک کہ وہ سنت، اسالف کے نقطہ ہائے  ںیکرنے کا اہل اس وقت تک نہ اسیشخص ق یکوئ

 اسیطرح واقف نہ ہو۔ ق یزبان سے پور ینظر، لوگوں کے اجماع، ان کے اختالف، اور عرب

 ںیاس وقت ہو گا جب وہ بظاہر مشابہ امور م سایاور ا ےیالعقل ہونا چاہ حیکرنے والے کو صح

رائے قائم کرنے واال نہ ہو۔ وہ  ںیم یجلد باز ریرکھتا ہو۔ وہ ثبوت کے بغ تیالحص یفرق کرنے ک

 کو بغیر کسی تعصب کے سننے واال ہو۔اپنے سے مختلف آراء 

  علم نہ ہو جائے  ہیتک کہ اسے  ہاںی ےیہونا چاہ ںینہ ادہیطرف ز یرائے ک کیانسان کا جھکاؤ ا

رائے جسے وہ ترک کر رہا ہے  یکرنے جا رہا ہے وہ کس وجہ سے دوسر اریکہ وہ جو رائے اخت

 مضبوط ہے۔  ادہیسے ز

 یکے سہارے محفوظ کئے ہوئے ہے تو اسے بھ ادداشتیمحض  ریبات کو سمجھے بغ یاگر وہ کس 

 ہے۔  ںیسے واقف نہ یوہ معان ونکہیک ےیہکرنا چا ںینہ اسیق

 زبان سے  یوہ عرب ایہے  یکم ںیعقل م یاس ک کنیہے ل یاچھ ادداشتی یشخص جس ک سایاگر ا

 وہ ان آالت ونکہیک ںیدرست نہ یکا استعمال بھ اسیاس کے لئے ق تو ںیطرح واقف نہ یاچھ

(Tools)  ںیم اسیق یر سکتا جن کک ںیطرح استعمال نہ حیزبان کو صح یعقل اور عرب یعنی 

 ہے۔ یضرورت پڑت

  اگر ہللا تعالی نے کسی چھوٹی چیز سے منع فرمایا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے اس سے بڑی چیز

کو بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ مثالً بدگمانی پر قیاس کرتے ہوئے تہمت لگانے، عیب جوئی کرنے 

 ہ قیاس کی مضبوط ترین شکل ہے۔اور کسی عزت اچھالنے کو حرام قرار دیا جائے گا۔ ی

  اگر کوئی حکم استثنائی صورتحال کے لئے دیا گیا ہو تو اسے صرف اسی صورت تک محدود

 رکھا جائے گا اور اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

  یبھ یکس یے گئے ہیں انسے اختالف کرنافرما د انیواضح طور پر بکتاب و سنت میں  احکامجو 

 یک ثیحد ای تیآ یکس ںیجس م ںیقسم کے معامالت وہ ہ یہے۔ دوسر ںیشخص کے لئے جائز نہ

کرنے واال عالم  اسیق ای ہیتوج کیجا سکتا ہو اور ا ایک اسیق ںیممکن ہوں، اس م ہاتیمختلف توج

 ایسا اختالف جائز ہے۔کو، تو  یکر لے اور دوسرا دوسرے معن اریکو اخت یمعن کیا

 لم کے صحابہ میں کسی مسئلے پر مختلف نقطہ ہائے نظر اگر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وس

 ادہیاجماع کے ز ایسنت،  ایجو کتاب ہللا،  کیا جائے گا اریاس نقطہ نظر کو اختپائے جاتے ہوں تو 

 ہے۔ حیصح ادہیپر جو ز ادیبن یک اسیق ایہے  بیقر
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 (اتفاق رائے)اجماع  : 11باب 
ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے احکام سے متعلق آپ کا نقطہ نظر  میں نے ہللا اور پھر اس کے رسول صلی :سائل

سمجھ لیا ہے۔ جو شخص رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے کوئی بات قبول کرتا ہے وہ دراصل ہللا 

تعالی سے کی بات کو قبول کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہللا نے اپنے رسول کی اطاعت کو فرض کیا ہے۔ جو 

رمایا اس سے اس بات تو حجت قائم ہو گئی کہ کسی ایسے مسلمان جو کہ کتاب و سنت کچھ آپ نے بیان ف

کا علم رکھتا ہو، کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے خالف بھی کوئی بات 

کرے۔ میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ یہ ہللا کی جانب سے عائد کردہ فرض ہے۔ ایسے معامالت جن میں ہللا 

عالی یا اس کے نبی نے کوئی واضح حکم نہیں دیا ہے ان میں لوگوں کے اجماع کی پیروی کرنے کے ت

بارے میں آپ کی کیا دلیل ہے۔ کیا آپ کی بھی وہی رائے ہے جو دوسرے اھل علم کی ہے کہ اجماع 

 صرف اور صرف کسی ثابت شدہ سنت کی بنیاد پر ہی ہو گا اگرچہ اس کو روایت نہ کیا گیا ہو؟

جو کچھ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے روایت کیا جائے اور اس پر لوگوں کا اجماع ہو  :افعیش

رہی بات ایسے اجماع کی جس کے بارے ( کہ یہ حجت ہے۔)جائے تو جیسا کہ دوسرے اہل علم کہتے ہیں 

یا گیا ہے یا نہیں کیا گیا تو میں یہ شک پایا جاتا ہو کہ یہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے روایت ک

اسے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی 

بات کو صرف اسی صورت میں آپ سے منسوب کیا جا سکتا ہے جب وہ آپ سے سنی گئی ہو۔ کسی بات 

 کو محض وہم کی بنیاد پر آپ سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت ہم اجماع عام کی پیروی کریں گے۔ ( پہلے معاملے میں) 

سے عام لوگ ناواقف نہیں ہو سکتے اگرچہ بعض سنتوں سے بعض لوگوں سے ناواقف ہوں۔ لوگ عام 

 طور خالف سنت امور پر اتفاق رائے نہیں کر سکتے اور نہ ہی غلط امور پر۔

 آپ فرما رہے ہیں کیا اس کے حق میں کوئی دلیل ہے؟ جو بات :سائل

 ۔(یہ حدیث ہے) :شافعی

نے عبدالملک بن عمیر سے، انہوں نے عبدالرحٰمن بن عبدہللا بن مسعود سے اور انہوں نے اپنے  سفیان

ہللا تعالی اس شخص کو : والد رضی ہللا عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے فرمایا

شحالی و کامیابی عطا کرے جس نے میری باتوں کو غور سے سنا، انہیں محفوظ کیا اور انہیں خو

دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات ایک بات پہنچانے واال خود اعلی درجے کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اس 

ہے۔ وجہ سے اسے یہ بات اس شخص تک پہنچا دینی چاہیے جو اس سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا 

ہللا کے لئے عمل میں خلوص نیت، : تین چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل تنگ نہیں پڑتا

سے وابستہ رہنا۔ ان چیزوں کی طرف بالنا ( یعنی حکومت)مسلمانوں کی خیر خواہی، اور نظم اجتماعی 

ماجہ، دارمی  بیہقی، احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن" )وسوسوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔( شیطانی)

 (نے اسے سیدنا زید بن ثابت رضی ہللا عنہ سے روایت کیا

نے عبدہللا بن ابی لبید سے، انہوں نے ابن سلیمان بن یسار سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی سفیان 

رسول ہللا صلی : کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی ہللا عنہ نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا اور فرمانے لگے

 علیہ وٰالہ وسلم اس مقام پر ہللا کے حکم سے کھڑے ہوئے جیسا کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں، اور آپ ہللا

کا اور پھر ان کے بعد آنے ( تابعین)میرے صحابہ کا احترام کرو، پھر ان کے بعد آنے والوں : "نے فرمایا

کھانے کے مطالبے کے بغیر ہی  کا۔ اس کے بعد تو جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، لوگ قسم( تبع تابعین)والوں 

 قسم کھانے لگیں گے، اور گواہی کے مطالبے کے بغیر ہی گواہی دیں گے۔ 

۔ کی پیروی کریں گے حکومتسوائے ان لوگوں کے جو جنت کی خوشحالی چاہتے ہیں، وہی لوگ  

کوئی  بہکا لیتا ہے لیکن دو سے دور کھڑا رہتا ہے۔ تم میں سے ( آسانی سے)شیطان ایک شخص کو تو 

ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ( ایسی صورت میں)شخص کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو کیونکہ 

احمد، )ہے۔ جو شخص نیکی کے ساتھ خوش ہو اور برائی کو ناپسند کرتا ہو تو وہی صاحب ایمان ہے۔ 

 (طیالسی، ترمذی، حاکم
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کے حکم سے کیا مراد  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلجماعت کے ساتھ وابستہ ہونے کے بارے میں نبی  :سائل

 ہے؟

لیا جاتا " حکومت"سے مراد " جماعت"عہد رسالت کی عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس دور میں لفظ : نوٹ

مارۃ بخاری، کتاب االتھا۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے بہت سے احادیث میں حکومت کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ 

 :کی دو احادیث کچھ اس طرح سے ہیں

 .فانه من فار  اْلماعة شربا فمات االمات ميتة جاهلية

 جو ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے الگ ہوا، اور وہ فوت ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت ہی مرا۔

 .فانه من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية

 ی اطاعت سے نکال، وہ جاہلیت کی موت مرا۔جو ایک بالشت کے برابر بھی حکومت ک

ان دونوں احادیث سے یہ بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ دین اسالم میں حکومت کی اطاعت کی کتنی اہمیت ہے اگر حکومت ہللا 

تعالی کے احکامات کے خالف کوئی حکم نہ دے رہی ہو۔ عجیب بات ہے کہ موجودہ دور میں بعض لوگوں نے ان احادیث 

مراد لے کر ان احادیث کو حکومت کی بجائے اپنی تنظیموں سے متعلق " تنظیم"کی بجائے " حکومت"سے " اعتجم"میں 

 کر لیا ہے اور وہ لوگوں سے ان احادیث کی بنیاد پر اپنی اطاعت اور حکومت کی نافرمانی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔

 اس کا صرف ایک ہی معنی ہے۔ :شافعی

 کیسے ہو سکتا ہے۔صرف ایک ہی معنی  :سائل

بکھری ہوئی اس ی ہو تو مختلف ممالک میں بکھری ہوئ (کمیونٹی)جماعت اگر مسلمانوں کی  :شافعی

جماعت کی پیروی کرنا کسی کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکھری ہوئی جماعت میں 

کمیونٹی کی  بکھری ہوئیکی تو مسلمان، کافر، نیک اور بد سبھی شامل ہوں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں 

جماعت کی پیروی کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ جس پیروی کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ 

 چیز کو پوری جماعت حالل یا حرام قرار دے، اس کی پیروی کی جائے۔

ی جو شخص مسلمانوں کی جماعت  کے نقطہ نظر کے مطابق رائے رکھتا ہے اس نے جماعت کی پیرو 

کر لی ہے اور جو اس کے خالف رائے رکھتا ہے تو وہ جماعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ گروہ بندی سے 

کتاب، سنت ( بحیثیت مجموعی)غفلت پیدا ہوتی ہے۔ پوری مسلمان کمیونٹی میں ( دین کے احکام میں)ہی 

 اور قیاس کے بارے میں غلطی نہیں پائی جائے گی۔
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 قیاس : 12باب 
د پر یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ اگر کتاب ہللا، سنت اور اجماع موجود نہ ہوں تو قیاس آپ کس بنیا :سائل

 کیا جائے گا؟ کیا قیاس کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے؟

اگر قیاس کتاب و سنت کی نص میں موجود ہوتا تو اسے کتاب کا یا سنت کا حکم کہا جاتا نہ کہ اس  :شافعی

 رکھتے۔" قیاس"کا نام ہم 

 کیا چیز ہے؟ کیا یہ اجتہاد کا دوسرا نام ہے یا یہ دونوں مختلف ہیں؟" قیاس"تو پھر  :لسائ

 یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ :شافعی

 ان میں کیا مشترک بات ہے؟ :سائل

الزمی  کسی( قرآن و سنت کے)ایک مسلمان فقیہ جب کسی معاملے میں غور کرتا ہے تو یا تو وہ  :شافعی

قرآن )کسی دلیل کی بنیاد پر درست بات تک پہنچتا ہے۔ اگر اس معاملے میں اور یا پھر  حکم پر پہنچتا ہے

کوئی واضح حکم موجود ہے تو اس کی پیروی کی جائے گی اور اگر ایسا واضح حکم نہ ملے ( و سنت کا

 ں۔تو پھر اجتہاد کے ذریعے درست بات معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اجتہاد قیاس ہی کو کہتے ہی

قیاس ایک حکم کی وجہ کی بنیاد پر دوسرے حکم کو اخذ کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دین نے : نوٹ

شراب کے حرام ہونے کی علت یعنی وجہ ہے۔ اگر یہ نشہ کسی اور " نشہ"کے باعث شراب کو حرام کیا گیا ہے۔ " نشے"

ے گی۔ اسی بنیاد پر اہل علم چرس، ہیروئن، افیون اور دیگر نشہ آور اشیاء چیز میں بھی پایا جائے گا تو وہ بھی حرام قرار پائ

 کو حرام قرار دیتے ہیں۔ 

قیاس کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ اسالمی قانون میں اونٹ، گائے اور بکری پر زکوۃ عائد کی گئی ہے۔ بھینس عرب  

ال پیدا ہوا کہ بھینس پر کس جانور پر قیاس کرتے میں موجود نہ تھی۔ جب مسلمان دوسرے عالقوں میں پہنچے تو یہ سو

ہوئے زکوۃ عائد کی جائے۔ اہل علم نے گائے سے اس کی مشابہت کی بنیاد پر اس پر اسی شرح سے زکوۃ عائد کی جو 

گائے کے دین میں مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح قیامت تک مال و دولت کی جو مزید شکلیں پیدا ہوتی رہیں گی، انہیں سابقہ 

 شیا پر قیاس کرتے ہوئے ان پر زکوۃ عائد کی جاتی رہے گی۔ا

وہ حق بات تک پہنچ جاتے ہیں جو ہللا کے نزدیک حق ہے۔ کیا جب اہل علم قیاس کرتے ہیں تو کیا  :سائل

قیاس میں اختالف رائے ہو سکتا ہے؟ کیا ہر سوال کا ایک ہی جواب ممکن ہے یا پھر اس کے مختلف 

کی بنیاد پر ہی کیا جائے گا اور  ظاہری معلوماتبات کی کیا دلیل ہے کہ قیاس جواب ہو سکتے ہیں؟ اس 

ان ( قیاس کا یہ عمل)کو نظر انداز کیا جائے گا؟ کیا اختالف رائے کرنا درست ہے؟ کیا  مخفی معلومات

کے ذاتی معامالت میں دوسروں سے متعلق معامالت کی نسبت مختلف ہوتا ہے؟ کس شخص کو صرف 

علق معامالت ہی میں قیاس کرنا چاہیے اور دوسروں سے متعلق معامالت میں قیاس نہیں کرنا اپنے سے مت

 چاہیے اور کسی شخص کو اپنے عالوہ دوسروں کے معامالت میں بھی قیاس سے کام لینا چاہیے؟

ظاہری اور مخفی دونوں قسم کی معلومات پر ایک تو وہ جو : ہے سے حاصل ہوتاعلم کئی طرح  :شافعی

علم ہللا یا اس کے معلومات پر مبنی ظاہری و باطنی  ۔معلومات پرہے اور دوسرا صرف ظاہری ہوتا  مبنی

نقل ( متواتر)عام لوگوں سے عام لوگوں تک ( کثیر تعداد میں)کے حکم کو  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول 

حالل کام کے حالل بنیاد ہیں جن سے ہی وہ ( یعنی کتاب و سنت)۔ یہ دونوں سے حاصل ہوتا ہےکرنے 

یہ وہ علم ہے جس میں نہ تو کسی کو شک ہونا ہونے اور حرام کام کے حرام ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 

 چاہیے اور نہ ہی کسی کو اس سے بے خبر ہونا چاہیے۔

دوسری قسم کا علم وہ ہے جو خاص لوگوں سے خاص لوگوں نے روایت کیا ہے اور ان کے عالوہ عام  

ہے جو  یہ علم ان اہل علم یا ان میں بعض افراد کے پاس ہو سکتاے مکلف نہیں ہیں۔ لوگ اسے جاننے ک

سے روایت کیا جاتا  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکسی سچے اور قابل اعتماد راوی کی وساطت سے رسول ہللا 

وں کی اھل علم پر الزم ہے کہ وہ اسے قبول کریں۔ یہ اسی طرح حق ہے جیسا کہ ہم گواہی دینے والہے۔ 
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حق ہے کیونکہ دو افراد کی گواہی کی بنیاد پر ہی  ظاہری معلوماتگواہی کو قبول کرتے ہیں۔ یہ صرف 

 ۔(جو پوشیدہ ہو اور اس کا علم نہ ہو سکے) میں بھی غلطی ہو سکتی ہے

علم قیاس سے حاصل ہوتا ہے جو درست بات تک ( چوتھی قسم کا)علم اجماع سے اور ( تیسری قسم کا) 

 ظاہری معلومات کی بنیاد پر ہیکے لئے کیا جاتا ہے۔ جو شخص یہ قیاس کر رہا ہے اس کے لئے پہنچنے 

کہ وہ ہر عالم کے قیاس کو جان کر اس پر عمل کر )وہ حق ہے لیکن عام اہل علم کے لئے ایسا نہیں ہے 

 کیونکہ غیب کا علم تو ہللا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔( سکیں

علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور صحیح قیاس کیا ( بات کادرست )جب قیاس کے ذریعے  

جائے گا تو ایسا ہو گا کہ قیاس کرنے والے اکثر معامالت میں اتفاق رائے پر پہنچیں گے جبکہ چند 

 : ھی پائیں گے۔ قیاس دو قسم کا ہےمعامالت میں ہم ان میں اختالف ب

یعنی جس پر قیاس )میں اور اصل معاملے میں  ہے، اسجس معاملے میں قیاس کیا جا رہا ایک تو یہ کہ  

دوسری صورت یہ )ضح مشابہت ہو۔ اس معاملے میں تو کوئی اختالف نہ ہو سکے گا۔ وا( کیا جا رہا ہے

جس معاملے میں قیاس کیا جا رہا ہے اس کی اصل حکم میں کئی مثالیں موجود ہوں۔ اس کا الحاق ( ہے کہ

ایسی وہ زیادہ قریب ہے اور جس سے وہ زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔  اسی حکم سے کیا جائے گا جس کے

کیونکہ ایک عالم اس معاملے کو ایک )صورت میں میں قیاس کرنے والوں میں اختالف رائے ہو سکتا ہے 

 (اور دوسرا دوسری چیز پر۔کر سکتا ہے چیز پر قیاس 

یاس ہے جس میں کوئی اختالف رائے موجود نہیں ہے۔ شراب پر قیاس کرتے ہوئے ہیروئن کو حرام قرار دینا ایسا ق: نوٹ

اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب اور ہیروئن کی مشابہت اتنی واضح ہے کہ اس میں اختالف واقع نہیں ہو سکتا۔ سگریٹ کے 

معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ بعض اہل علم اسے شراب پر قیاس کرتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں جبکہ دیگر اہل علم ان سے 

اپنے "اختالف رکھتے ہوئے اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اہل علم کا ایک تیسرا گروہ اسے شراب پر قیاس کرنے کی بجائے 

کے قرآنی حکم کے تحت حرام قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سگریٹ پینا اپنے " ہاتھوں سے خود کو ہالکت میں نہ ڈالو۔

 ہاتھوں سے خود کو ہالکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔

علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ( فقہی)کیا آپ مثالوں سے اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ  :سائل

درست بات کا احاطہ کرتا ہے اور دوسرا وہ جو صرف  معلومات کی بنیاد پروہ جو ظاہری اور مخفی 

برائے کرم  ۔ہے درست بات کا احاطہ کرتااور مخفی معلومات کو چھوڑ کر  معلومات کی بنیاد پرظاہری 

 ایسی مثالیں دیجیے جو مجھے بھی پہلے سے معلوم ہوں۔

جب ہم مسجد الحرام میں ہوں تو ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہم اس بات کے مکلف نہیں کہ ہم بالکل  :شافعی

 درست اور متعین طریقے پر کعبے کی طرف رخ کریں؟

 جی ہاں۔ :سائل

ر احکام کو فرض کیا گیا ہے۔ کیا ہم اس بات کے مکلف نہیں کہ ان ہم پر نماز، زکوۃ، حج اور دیگ :شافعی

 احکام کی بالکل درست اور متعین طریقے پر پیروی کریں۔

 جی بالکل۔ :سائل

ہم پر الزم ہے کہ ہم بدکار کو سو کوڑوں کی سزا دیں، جھوٹی تہمت لگانے والے کو اسی کوڑوں  :شافعی

ے والے کو موت کی سزا دیں، اور چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا کی سزا دیں، اسالم النے کے بعد کفر کرن

 دیں۔ کیا ہم پر یہ الزم نہیں کہ اگر کوئی ان جرائم کا اعتراف کر لے تو ہم اس پر یہ سزائیں نافذ کر دیں؟

 جی ہاں۔ :سائل

اس معاملے میں اگر ہم اپنی ذات سے متعلق کوئی فیصلہ کر رہے ہوں یا کسی دوسرے شخص  :شافعی

متعلق، کیا وہ بالکل ایک ہی نہ ہو گا؟ اگرچہ ہم اپنے متعلق جو کچھ جانتے ہیں وہ دوسروں سے  سے

 متعلق نہیں جانتے اور دوسرے لوگ ہمارے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے جو ہم اپنے متعلق جانتے ہیں۔
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 بالکل درست۔ :سائل

 قبلے کی جانب منہ کریں؟( ز کے لئےنما)کیا ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم جہاں بھی ہوں  :شافعی

 جی ہاں۔ :سائل

یعنی بغیر ایک ڈگری کے فرق کے )کہ قبلے کی طرف بالکل صحیح طور کیا آپ اتفاق کریں گے  :شافعی

 پر رخ کرنا ہمارے لئے ضروری ہے؟( بھی

دوسری صورتوں )دیکھتے ہوئے جس طرح بالکل درست رخ کرنے کا حکم ہے، ایسا ( کعبے کو) :سائل

کہ قبلے کا رخ متعین )نہیں ہے۔ ہاں جو آپ پر الزم ہے وہ آپ ادا کرنے کی کوشش کریں گے ( یں توم

 (کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔

کا )حکم کیا اس چیز  (رخ متعین کرنے کا)سامنے ہے تو اس کا  ایک چیز اگر ہماری آنکھوں کے :شافعی

 نظروں سے اوجھل ہے؟ کے حکم سے مختلف ہو گا جو ہماری (رخ متعین کرنے

 بالکل۔ :سائل

اسی طرح کیا ہم اس کے مکلف نہیں کہ ایک شخص کے ظاہری عمل کی بنیاد پر یہ تسلیم کر لیں  :شافعی

۔ اسی طرح جو شخص بظاہر (جبکہ اس کے دل میں کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہ ہو) کہ اس کا کردار اچھا ہے

  ۔اسے وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گامسلمان ہو اس سے نکاح بھی کیا جائے گا اور 

 جی ہاں۔ :سائل

 اگرچہ وہ شخص اپنے باطن میں اچھے کردار کا نہ ہو؟ :شافعی

 یہ ممکن ہے لیکن ہم تو صرف اسی کے مکلف ہیں جو ہمیں بظاہر معلوم ہے۔ :سائل

سے نکاح کو کیا کسی کے بظاہر مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم اس شخص  :شافعی

جائز قرار دیں، اسے وراثت میں حصہ دیں، اس کی گواہی قبول کریں اور اس کے قتل کو حرام سمجھیں؟ 

سے  فوجبلکہ دشمن )وہ دراصل مسلمان نہیں کہ جائے ہمارے عالوہ اگر کسی اور شخص کو یہ علم ہو 

ہ وہ اس سے نکاح کو کے لئے درست نہ ہو گا ک( حاکم وقت)تو کیا اس شخص ( تعلق رکھنے واال ہے

 وغیرہ وغیرہ۔، قتل کرنے کا حکم دے ےممنوع قرار دے، اسے وراثت میں حصہ دار نہ بنائے، اس

 جی ہاں۔ :سائل

تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں ہماری اور دوسرے عالم کی ذمہ داری  :شافعی

 ایک دوسرے کے علم کے مختلف ہونے کی بنیاد پر مختلف ہے؟

 جی ہاں کیونکہ ہر شخص اپنے علم کی بنیاد پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے۔ :سائل

یہی بات ہم ان معامالت کے بارے میں آپ سے کہتے ہیں جن میں کوئی واضح نص موجود نہ ہو  :شافعی

 ے۔اور ان میں قیاس کے ذریعے اجتہاد کیا جائے۔ ہم اسی بات کے مکلف ہیں جو ہمارے نزدیک حق ہ

 (مختلف حکم لگا سکتے ہیں؟)کیا آپ ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر  :سائل

 جی ہاں، اگر اسباب مختلف ہوں۔ :شافعی

 کچھ مثالیں بیان فرمائیے۔ :سائل

اگر لین دین کے کسی مقدمے میں کسی شخص پر دعوی کیا جائے کہ اسے کوئی رقم ادا کرنی ) :شافعی

بحیثیت )خص اقرار کر لے کہ اس کے ذمے ہللا یا اس کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے، تو ہم وہ ش( ہے اور

دعوی کو درست قرار دیں گے۔ اگر وہ اقرار نہ کرے تو ہم اس کے شواہد اس کے اقرار کی بنیاد پر ( جج

اور  ائےھحلف اٹقسم کھا کر تالش کریں گے۔ اگر کوئی ثبوت بھی نہ ملے تو ہم اسے حکم دیں گے کہ وہ 

بری ہو جائے۔ اگر وہ شخص حلف اٹھانے سے انکار کرے تو ہم دوسرے فریق کو حلف ( مقدمے سے)
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اٹھانے کا کہیں گے اور اگر وہ دوسرا فریق حلف اٹھا لے تو پہلے شخص کے خالف مقدمے کا فیصلہ ہو 

 جائے گا کیونکہ اس نے حلف اٹھانے سے انکار کیا ہے جو اسے بری کر دیتا۔ 

خالف کسی بات کا اقرار دوسرے تمام شواہد سے زیادہ مضبوط ہے ( مفاد کے)انتے ہیں کہ اپنے ہم ج 

دوسرا شخص تو اس کے کیونکہ انسان کی فطرت اللچی ہے جس کے باعث وہ اپنے نقصان سے ڈرتا ہے۔ 

ی یا متعلق جھوٹ بھی بول سکتا ہے یا غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اچھے کردار والے افراد کی گواہی، مدع

خود اچھے ( مقدمے کے فریق)علیہ کے حلف سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ  امدع

کردار کے نہ ہوں۔ اس وجہ سے فیصلہ مختلف شواہد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے اگرچہ ان میں سے بعض 

 دوسرے شواہد کی نسبت زیادہ قوی ہوتے ہیں۔

ٹھانے سے انکار کرے تو ہم اس کے انکار کی بنیاد پر ہی اس کے بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر وہ حلف ا :سائل

 (کیونکہ حلف سے انکار اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔)خالف فیصلہ دے دیتے ہیں 

 اس صورت میں آپ ہماری نسبت کمزور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ :شافعی

 بنیاد پر اختالف رائے رکھتا ہوں۔( کیثبوت )جی ہاں۔ لیکن میں آپ سے  :سائل

سب سے زیادہ مضبوط ثبوت تو اس کا اقرار ہے لیکن کوئی شخص بھول کر یا غلطی سے بھی  :شافعی

 اقرار کر سکتا ہے جس کی بنیاد پر اس کے خالف فیصلہ سنا دیا جائے۔

 لف نہیں۔لیکن ہم تو اس سے زیادہ کچھ کرنے کے مک( ایسا ہو تو سکتا ہے)جی ہاں۔  :سائل

کیا آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ ہم درست بات کے دو طریقے سے مکلف ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ  :شافعی

یا پھر صرف ظاہری رہا ہو سے ثابت ہو  ظاہری اور مخفی دونوں قسم کی معلوماتاس بات کا درست ہونا 

 اور مخفی معلومات حاصل نہ کی گئی ہوں۔سے ثابت ہو  معلومات

ے آپ سے اتفاق ہے لیکن کیا آپ اپنی رائے کے حق میں کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش کر مجھ :سائل

 سکتے ہیں؟

جی ہاں، میں نے قبلے کے تعین اور اپنے اور دوسرے شخص کے معاملے میں جو کچھ بیان کیا،  :شافعی

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے( میرے پاس کتاب و سنت کے دالئل موجود ہیں۔)

 ۔بشيء من علِمِه إال ِبا شاء   ون  وال َييط
۔ کے علم میں سے کسی چیز کو وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ جو چاہے( ہللا)اس 

 (2:255البقرہ )

دے دیتا ہے۔ اس کے حکم پر کوئی ( انسان کو)وہ اپنے علم میں سے جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے 

 :یز رفتاری سے لیتا ہے۔ اس نے اپنے نبی سے فرمایااعتراض نہیں کر سکتا اور وہ حساب ت

 ۔يسئلونك عن الساعة أ يَّان  ُمْرساها فيم  أنت  من ذِكراها إَل ربك ُمْنت  ه اها
آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ کا کیا کام کہ آپ کا وقت 

 (44-79:42 النازعات)۔ ہےبتائیں۔ اس کا علم تو بس آپ کے رب پر ہی ختم 

سفیان نے زہری اور انہوں نے عروۃ سے روایت کی کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے ہللا سے قیامت 

تو آپ نے " آپ کا کیا کام کہ آپ کا وقت بتائیں "کے وقت کے بارے میں پوچھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ 

 اس پوچھنے کو ترک کر دیا۔

 :ہے ہللا تعالی کا ارشاد

 ۔سماوات واألرِض الويب  إال اللُ قل ال يعلُم من ِف ال
 (27:65 النمل)۔ آپ کہہ دیجیے، آسمانوں اور زمین میں غیب کا علم ہللا کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے
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 :ہللا تبارک و تعالی کا مزید ارشاد ہے

وما ت دري نفٌس ماذا ت ْكِسُب غداً، وما تدري نفس إن الل عنده ِعلُم الساعِة، ويُنزُِّل الويث، وي علُم ما ِف األرحاِم، 
 ۔بأيِّ أرض َتوت، إن الل عليٌم خبري

اس گھڑی کا علم تو صرف ہللا ہی کا پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ماں ( قیامت کی)

ص یہ جانتا کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور نہ ہی کوئی شخ

 (31:34 لقمان)۔ ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک ہللا ہی جاننے واال اور باخبر ہے

اپنے قول و فعل کو ویسا بنا لیں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے۔ انہیں جن انسانوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ 

کو کچھ نہیں دے سکتے، دینے  حدود میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ان سے تجاوز نہ کریں۔ وہ اپنے آپ

واال تو صرف ہللا ہی ہے۔ ہم ہللا سے ہی اپنے فرائض کی بجا آوری پر اجر کے طالب ہیں اور اس کے 

 طالب ہیں کہ وہ اپنے اجر میں اضافہ فرمائے۔
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 اجتہاد : 13باب 
ور کوئی دلیل آپ نے جو کچھ بیان کیا، اس کے عالوہ اجتہاد کرنے کے جواز میں کیا آپ کے پاس ا :سائل

 موجود ہے؟

 :جی ہاں۔ ہم ہللا تعالی کے اس ارشاد سے استدالل کرتے ہیں :شافعی

ْْ ر اِم و ح ْيُث م ا ُكنُتْم ف  و لُّوا ُوُجوه ُكْم ش ْطر ُه  ْيُث خ ر ْجت  ف  و لِّ و ْجه ك  ش ْطر  اْلم ْسِجِد ا  ۔و ِمْن ح 

ت پھیر دو اور جہاں کہیں بھی تم ہو، اپنا منہ اسی کی تم جہاں سے بھی نکلو، اپنا منہ مسجد الحرام کی سم

 ( 2:150البقرہ) طرف کر لو۔

 سے کیا مراد ہے؟" َشطرَ "لفظ  :سائل

 :آپ اسے شاعر کے اس شعر میں دیکھ سکتے ہیں :شافعی

  فش ْطر ها ب ص ُر الع ينني م سُجورُ     إن العسيب  هبا داٌء ُُماِمُرها 

 "دیکھتی رہ گئیں۔" طرف"تو ان کی آنکھیں اس کی جب مصیبت کی گھڑی آ پہنچی "

کرنا چاہتا ہے اور اس کا ملک مسجد الحرام سے ( کر کے نماز ادا)جو شخص مسجد الحرام کی طرف رخ 

دور ہے تو اسے دالئل کے ذریعے قبلے کا صحیح رخ متعین کرنے کے لئے اجتہاد کرنا چاہیے۔ جو 

و، اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ وہ صحیح سمت میں رخ کر شخص بھی قبلے کی طرف رخ کرنے کا مکلف ہ

رہا ہے یا غلط سمت میں تو وہ ان دالئل کی بنیاد پر رخ متعین کر سکتا ہے جو اس کے علم میں ہیں 

۔ اس طرح دوسرا اپنے علم کے مطابق دالئل سے یہ رخ متعین کر سکتا (جیسے ستارے یا قطب نما وغیرہ)

 ں میں رخ کے تعین کے بارے میں اختالف رائے ہو جائے۔ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دونو

اگر اس معاملے میں، میں آپ سے اتفاق کر لوں تو مجھے دیگر معامالت میں بھی آپ سے اتفاق  :سائل

 کرنا پڑے گا۔

 آپ جو رائے بھی رکھنا چاہیں، رکھ سکتے ہیں۔ :شافعی

 درست نہیں ہے۔( اختالف رائے)میری رائے یہ ہے کہ یہ  :سائل

( کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔)فرض کر لیجیے کہ آپ اور میں اس سڑک کے بارے میں جانتے ہیں  :شافعی

میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ اسی سڑک کے رخ پر ہے اور آپ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اس صورت 

 میں کون کس کی رائے کی پیروی کرے گا؟

 سرے کی پیروی کرے۔اس صورت میں کسی پر الزم نہیں ہے کہ وہ دو :سائل

 تو پھر ہر ایک کو کیا کرنا چاہیے؟ :شافعی

اگر میں یہ کہوں کہ جب تک قبلے کا بالکل درست تعین نہ ہو جائے، ان دونوں پر نماز کی ادائیگی  :سائل

ضروری نہیں ہے۔ وہ دونوں کبھی بھی کسی غائب چیز کا بالکل درست تعین تو کرنے سے رہے۔ اب یا تو 

ذمہ داری ہٹا لی جائے یا پھر قبلے کے تعین کی۔ اس صورت میں وہ جس طرف چاہے  ان سے نماز کی

منہ کر کے نماز ادا کریں۔ میں ان دونوں میں سے کسی رائے کا قائل نہیں ہوں۔ میں جس رائے کو درست 

سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنی رائے کے مطابق نماز ادا کرے اور وہ دوسرے کی 

ے پر عمل کرنے کا مکلف نہیں ہے۔ یا پھر میں یہ رائے رکھ سکتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک صحیح رائ

کا  قسم کی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنےتعین کر لینے کی صورت میں تو ظاہری اور مخفی دونوں 

کا پابند  معلوماتی کا پابند نہ ہو گا البتہ ظاہر معلوماتپابند ہو گا لیکن غلطی کی صورت میں وہ مخفی 

 رہے گا۔
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معلومات آپ نے ظاہری اور مخفی جو آپ نے فرمایا، یہی آپ کے نقطہ نظر کے خالف دلیل ہے۔  :شافعی

اگر وہ اختالف کریں "اور یہ فرمایا تھا،  ہماری بات کا انکار کیا تھامیں فرق کیا ہے۔ اسی بات پر آپ نے 

 " گا۔گے تو ان میں سے ایک تو بہرحال غلطی پر ہو 

 صحیح۔ :سائل

کہ ان میں سے ایک غلطی پر ہو گا، پھر بھی آپ نے انہیں نماز پڑھنے آپ نے یہ جانتے ہوئے  :شافعی

کی اجازت دی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ دونوں ہی غلطی پر ہوں۔ میں اصرار کرتا ہوں کہ یہی بات 

 (معلومات کی بنیاد پر ہو گا۔کہ فیصلہ ظاہری )قیاس کے معاملے میں بھی درست ہے گواہیوں اور 

ناممکن ہے۔ وہ جان بوجھ کر غلطی تو نہیں تو بہرحال سے بچنا غلطی  اسمیری رائے یہ ہے کہ  :سائل

 کر رہے۔

 : ہللا تعالی کا ارشاد ہے :شافعی

عدل منكم هدياً بالغ   ال تقتلوا الصيد وأنتم ُحُرٌم، ومن قتله منكم متعمداً، فجزاٌء مثُل ما قتل من الن َّع م، َيكُم به ذوا 
 ۔ الكعبة

اور اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کر بیٹھے تو جو جانور اس نے مارا  احرام کی حالت میں شکار مت کرو۔

ہے، اسی کے ہم پلہ جانور اسے مویشیوں میں سے قربان کرنا ہو گا جس کا فیصلہ تم میں سے دو اچھے 

 (5:95المائدہ )پہنچائی جائے گی۔  کردار والے آدمی کریں گے اور یہ نذر کعبہ تک

قربان کرنے کا حکم ہے۔ ہم پلہ ہونے کا فیصلہ دو اچھے کردار کے " ہم پلہ جانور"ان کے معاملے میں 

شکار کر کے کھانے کو حرام قرار دیا گیا تو الزم ہے کہ کفارہ ( حالت احرام میں)افراد کو کرنا ہے۔ جب 

رسول  کئے گئے جانور سے جسمانی طور پر مشابہت رکھتا ہو۔ایسے مویشی سے ادا کیا جائے جو شکار 

ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض افراد نے اس سے متعلق فیصلے کئے۔ انہوں نے 

لومڑی کو مارنے کے بدلے دنبہ، ہرن کے بدلے بکری، خرگوش کے بدلے ایک سال سے کم عمر بکری 

 ر ماہ سے کم عمر کا بکری کا بچہ قربان کرنے کا حکم دیا تھا۔ کا بچہ، اور گلہری کے بدلے چا

فقہی علوم کے ذخیرے سے پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ نے جانور کو ہم پلہ، جسم کی بنیاد پر قرار دیا  

ہے نہ کہ قیمت کی بنیاد پر۔ اگر وہ قیمت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تو احکام میں فرق واقع ہو جاتا کیونکہ 

اور ممالک کے لحاظ سے قیمتیں بدلتی رہتی ہیں جبکہ احکام کو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بھی زمانے 

معلوم ہوتا ہے کہ گلہری اور چار ماہ کا بکری کا بچہ جسم میں بھی ایک جیسے تو نہیں، البتہ قریب ترین 

وسرے کی مماثلت کے ضرور ہیں۔ اس لئے اس کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ہرن اور بکری میں ایک د

 بچے کی نسبت کم ہے۔بکری کے لحاظ سے فیصلہ کیا گیا البتہ ان کا فرق گلہری اور چار ماہ کے 

جسمانی مماثلت کا معاملہ چوپاؤں کے شکار میں ہے، پرندوں کے شکار میں نہیں۔ یہ کفارہ سیدنا عمر  

کار کو دیکھا جائے گا اور جو مویشی ش: رضی ہللا عنہ کی رائے کے مطابق دیا جائے گا اور وہ یہ ہے کہ

بھی جسمانی طور پر اس کے قریب ترین ہو، اسے کفارے کے طور پر قربان کیا جائے گا۔ اگر ان کے 

سائز میں کچھ فرق ہو تو قریب ترین مویشی کو قربان کیا جائے گا جیسا کہ لومڑی بکری سے کچھ بڑی 

نبہ قربان کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح گلہری ہوتی ہے، اس لئے اس کے بدلے کفارے کو بڑھا کر د

ایک سال کی بکری سے چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے بدلے کفارے کو کم کر کے چار ماہ کی بکری کو 

 قربان کرنے کا فیصلہ دیا گیا۔

جہاں تک پرندوں کا تعلق ہے، ان کی مختلف خلقت کی وجہ سے ان کے مثل کوئی مویشی نہیں ہو  

ور قیاس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر انسان کسی ایسے پرندے کو مار ڈالے سکتا۔ حدیث ا

جسے کھانا اس کے لئے جائز نہ ہو تو اس کی قیمت مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اہل علم کا اس 

ئے معاملے میں اتفاق ہے کہ قیمت ادا کرنے میں قیمت کا تعین اسی جگہ اور وقت کے اعتبار سے کیا جا

گا، جہاں اور جب اس پرندے کو مارا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں اور شہروں میں قیمتیں 
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مختلف ہوتی ہیں۔ ایک شہر میں کوئی پرندہ ایک درہم کا بک سکتا ہے اور دوسرے شہر میں اس کی قیمت 

 ایک درہم سے کم بھی ہو سکتی ہے۔

کردار والے افراد ہی کی گواہی قبول کریں۔ اس سے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اچھے اسی طرح  

حکم بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو اچھے کردار کا نہ ہو، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ کسی کی 

شکل سے یا اس کی باتوں سے تو یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اچھے کردار کا ہے یا نہیں، سچائی کی 

ور کردار میں ہوا کرتی ہیں۔ جب کسی شخص کا مجموعی طور پر کردار اچھا عالمتیں تو اس کے عمل ا

ہو تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض امور میں اس میں کوئی کمی پائی 

جاتی ہو کیونکہ کوئی شخص بھی گناہوں سے مکمل طور پر پاک تو نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے اچھے 

ل دونوں موجود ہوں تو پھر اجتہاد کے عالوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے اس کے اور برے اعما

اچھے یا برے کردار کا مالک ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ اس معاملے میں اجتہاد کرنے والوں میں اختالف 

 رائے بھی ہو سکتا ہے۔

ں گے۔ اگر کوئی دوسرا جج اگر ایک آدمی کے اچھے اعمال ظاہر ہیں تو ہم اس کی گواہی کو قبول کری 

سے آگاہ ہے تو وہ اس کی شہادت کو رد بھی کر سکتا ہے۔ ( یا جرائم)اور وہ اس کے پوشیدہ گناہوں  ہو

ایک ہی معاملے میں ایک جج نے گواہی قبول کر لی اور دوسرے نے نہ کی۔ یہ اختالف رائے کی ایک 

 وری کر دی ہے۔مثال ہے لیکن ہر ایک نے اپنی ذمہ داری احسن انداز میں پ

 ی حدیث بیان فرمائیں گے؟اجتہاد کے جواز میں کوئکیا آپ  :سائل

 جی ہاں۔ :شافعی

عبدالعزیز نے یزید بن عبدہللا بن الھاد سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے بسر بن سعید سے، 

و بن عاص رضی ہللا انہوں نے عمرو بن عاص کے آزاد کردہ غالم ابو قیس سے اور انہوں نے سیدنا عمر

جب کوئی جج : "عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کو فرماتے سنا

کوشش کرے ( صحیح فیصلہ کرنے کی)صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لئے دو اجر ہیں۔ اور جب وہ 

 (مسلم" )لیکن غلطی کر دے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔

ے ابن الھاد سے، انہوں نے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے، انہوں نے ابو یہ حدیث عبدالعزیز ن

 سلمۃ سے اور انہوں نے سیدنا ابوھریرہ رضی ہللا عنہ سے بھی روایت کی ہے۔

یہ تو ایک منفرد روایت ہے۔ اسے بعض اہل علم مسترد کر سکتے ہیں اور وہ اس کے مستند ہونے  :سائل

 یں۔کا آپ سے مطالبہ کر سکتے ہ

 کیا آپ اور میں اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ :شافعی

 جی ہاں۔ :سائل

کہ میں نے اس کے ثبوت میں کیا دالئل پیش  جو اس روایت کو مسترد کرتے ہیں وہ جانتے ہیں :شافعی

 کئے ہیں۔ ان کا اعتراض روایت کے کس حصے پر ہے؟

اجتہاد کا فرق بیان فرمایا ہے جیسا کہ آپ  نے کیا صحیح اور غلط وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا  :سائل

 بیان کرتے ہیں؟

 اسی میں تو آپ کے نقطہ نظر کے خالف دلیل ہے۔ :شافعی

 وہ کیسے؟ :سائل

نے یہ ذکر فرمایا کہ ان میں سے ایک جج کا اجر دوسرے کی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلجب نبی  :شافعی

ب اس کے لئے تو نہیں ہوتا جو کوشش ہی نہ کرے یا نسبت زیادہ ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ ثوا

جس جج نے اجتہاد میں غلطی کی، اس نے اگر ظاہری معلومات کی بنیاد پھر جان بوجھ کر غلطی کرے۔ 

پر اجتہاد کیا تھا جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کی غلطی قابل معافی 

ا دے دینا قابل معافی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہللا اسے معاف کر البتہ غلطی سے کسی کو سزہے۔ 
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صحیح معلومات حاصل )دے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس شخص کو بھی غلطی پر ثواب ملے جس نے 

اس میں اس بات کی دلیل ہے جو میں نے بیان کی کہ فیصلہ کرنے میں  کوشش ہی نہیں کی۔( کرنے کی

 کی بنیاد پر کیا جائے گا نہ کہ مخفی معلومات کی بنیاد پر۔ اجتہاد ظاہری معلومات

کا کیا " صحیح"اور " غلط"اگر اس کو اسی طرح لے لیا جائے جیسا کہ آپ کی رائے ہے تو پھر  :سائل

 مطلب ہے؟

یہ اسی طرح ہے جیسا کہ قبلے کی طرف رخ کرنے سے متعلق میں بیان کر چکا ہوں۔ جو شخص  :شافعی

ا ہے، وہ تو اس کا بالکل صحیح رخ متعین کر لے گا لیکن جس کی نظروں سے کعبہ کعبے کو دیکھ رہ

اوجھل ہے، وہ خواہ قریب ہو یا دور، اس کا رخ متعین کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی اس رخ کو بالکل 

درست متعین کر لے گا اور کوئی اس میں غلطی کر بیٹھے گا کیونکہ رخ متعین کرنا ایسا کام ہے جس میں 

ہونے کی بات کریں " غلط"یا " صحیح( "کسی کی رائے کے)حیح یا غلط ہونے کا امکان ہے۔ جب آپ ص

اور فالں  فالں درست رائے تک پہنچ گیا اور اس نے کوئی غلطی نہیں کی"گے تو آپ یہی کہیں گے کہ 

 "نے غلطی کر دی اگرچہ اس نے درست رائے معلوم کرنے کی کوشش کی۔

 یا آپ اجتہاد کے صحیح ہونے سے کوئی اور مطلب بھی مراد لیتے ہیں؟یہ اسی طرح ہے۔ ک :سائل

جی ہاں۔ ہر شخص پر یہی الزم ہے کہ وہ اسی معاملے میں اجتہاد کرے جو اس کے علم میں نہ ہو۔  :شافعی

جب اس نے یہ کوشش کر لی تو اس نے وہ کر دیا جس کا وہ مکلف تھا۔ وہ صحیح رائے تک پہنچنے کا 

 لومات کی بنیاد پر کرے گا کیونکہ مخفی امور کو تو ہللا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔فیصلہ ظاہری مع

قبلے کے تعین کی مثال میں اختالف کرنے والے غلطی پر ہیں اگر وہ قبلے کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے 

اختالف اور مختلف معلومات کے سبب )اختالف کریں۔ لیکن اگر کسی اور جگہ پر وہ اجتہاد کر رہے ہیں 

یہی ( کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔)درست ہیں ( اس اختالف کے باوجود)تو وہ ( کر بیٹھیں

 بات گواہوں کی مثال پر بھی صادق آتی ہے۔

 کیا آپ کوئی اور مثال دیں گے؟ :سائل

 میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ کوئی مضبوط مثال اور ہو گی۔ :شافعی

 وئی اور مثال دے دیجیے۔پھر بھی ک :سائل

ہللا تعالی نے ہمیں دو، تین یا چار خواتین سے نکاح کر کے یا لونڈیوں سے ملکیت کے تعلق میں  :شافعی

اور اس نے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے شادی کو حرام قرار دیا ازدواجی تعلقات کو جائز قرار دیا ہے 

 ہے۔

 بالکل۔ :سائل

اسے حمل نہیں ( حیض آنے کے بعد یہ متعین ہو گیا کہ)ریدی اور اگر ایک شخص نے لونڈی خ :شافعی

 ہے تو کیا اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہو گا؟

 جی ہاں۔ :سائل

اس نے ازدواجی تعلقات قائم کیے اور پھر اسے پتہ چال کہ وہ تو درحقیقت اس کی بہن تھی۔ اب آپ  :شافعی

 کیا کہیں گے؟

نہ تھا، وہ خاتون اس کے لئے حالل تھی، جب اسے پتہ چل گیا تو اب وہ اس جب تک اسے یہ علم  :سائل

 کے لئے حرام ہو گئی ہے۔

اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی عورت سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا اس شخص کے لئے حالل  :شافعی

 ر نہ ہی عورت کو۔بھی ہے اور حرام بھی ہے اور اس کا قصور وار نہ تو مرد کو ٹھہرایا جا سکتا ہے او

مخفی معلومات کے مطابق تو وہ خاتون شروع سے آخر تک اس کی بہن تھی لیکن ظاہری معلومات  :سائل
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کی روشنی میں وہ اس کے لئے اس وقت تک حالل تھی جب تک اسے اس کا علم نہ تھا۔ جیسے ہی اسے 

بہن سے ازدواجی تعلقات )اگرچہ دوسرے اہل علم کہہ سکتے ہیں کہ پتہ چل گیا تو وہ اس پر حرام ہو گئی۔ 

 اس گناہ پر سزا نہیں دی جائے گی۔ایک گناہ کا کام کر لیا لیکن ( نادانستگی میں)اس نے ( قائم کر کے

انہوں نے ظاہری اور پوشیدہ معلومات میں ( یہ بات تو طے ہے کہ)وہ جو بھی رائے رکھتے ہوں،  :شافعی

علومات کی بنیاد پر اجتہاد کیا، اگرچہ اس نے ان کے بہرحال فرق کیا ہے۔ ایسا شخص جس نے ظاہری م

نزدیک غلطی بھی کی، پھر بھی وہ اسے قابل سزا قرار نہیں دیتے۔ جان بوجھ کر غلطی کرنے والے کے 

 معاملے میں وہ سزا کو معاف نہیں کرتے۔

 بالکل صحیح۔ :سائل

ایسی خاتون سے ال علمی یہی مثال اس شخص کے بارے میں بھی دی جا سکتی ہے جس نے کسی  :شافعی

یہ سمجھ کر پانچویں سے شادی کر )میں نکاح کر لیا یا پھر چوتھی بیوی کی وفات سے پہلے العلمی میں 

ایسی اور بھی مثالیں پیش کی جا ( ۔جبکہ وہ زندہ تھی لی کہ چار بیویوں میں سے کوئی فوت ہو گئی ہے

 سکتی ہیں۔

لیکن اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ اجتہاد کسی ایسی چیز کے جی ہاں۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں  :سائل

 بارے میں دالئل سے کیا جائے گا جو معلوم نہیں ہے۔ اجتہاد کی کوشش میں اختالف رائے ہونا ممکن ہے۔

 اجتہاد کیا کیسے جائے گا؟( اب یہ بھی بتا دیجیے کہ)

ہے جس کی بنیاد پر وہ مختلف آراء میں ہللا تعالی نے اپنے بندوں کو عقل دے کر ان پر احسان کیا  :شافعی

 فرق کر سکتے ہیں۔ اس نے ان کی راہنمائی واضح آیات اور دیگر دالئل کے ذریعے کی ہے۔

 اس کی کوئی مثال بیان کر دیجیے۔ :سائل

ہللا تعالی نے بیت الحرام کو مقرر کیا ہے اور لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر یہ ان کی آنکھوں  :شافعی

اور اگر ان کی آنکھوں نے اوجھل ہو ( نماز ادا کریں)ے ہو تو عین اس کی سمت میں رخ کر کے کے سامن

تو اس کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے ان کے لئے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، 

 : سمندر، پہاڑ اور ہواؤں کو تخلیق کیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے

 ۔النُُّجوم  لِت  ْهت ُدوا هِب ا ِِف ظُُلم اِت اْلب  رِّ و اْلب ْحِر  و ُهو  الَِّذي ج ع ل  ل ُكمْ 

وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا 

 (6:97 االنعام) ذریعہ بنایا۔

 ۔ و ع الم اٍت و بِالنَّْجِم ُهْم ي  ْهت ُدون  
ی عالمات رکھ دیں اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستہ معلوم کرتے اس نے زمین میں راستہ بتانے وال

 (16:16 النحل) ہو۔

ان عالمات نے انہیں بتایا کہ وہ ستاروں اور دیگر عالمات کی مدد سے راستہ معلوم کریں اور  ہللا تعالی

ہوں،  جو لوگ کعبہ کو دیکھ رہےکو متعین کریں۔  کی سمتسے قبلے کے ذریعے اس کی عطا کردہ مدد 

وہ تو دیکھ کر نماز پڑھ لیں اور جو نہ دیکھ سکتے ہوں تو وہ اس کا تعین ان لوگوں سے پوچھ کر کر لیں 

یا پھر ان عالمات کے ذریعے قبلے کے تعین ( یا اس کی سمت کو جانتے ہوں)جو کعبہ کو دیکھ رہے ہوں 

جس سے سمت پہچانی جائے یا کی کوشش کریں جن سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے خواہ وہ کوئی پہاڑ ہو 

ستارے ہوں جن سے شمال و جنوب کا پتہ چل جائے یا سورج ہو جس کے طلوع و غروب کی سمتیں معلوم 

رات کو نماز پڑھنے واال بھی سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ اسی طرح ( ان عالمات سے)و معروف ہیں۔ 

 (ہے۔ جن سے سمت کا تعین ہو سکتا)سمندر اور دریا بھی عالمتیں ہیں 

انسانوں کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ ہللا تعالی کی تخلیق کردہ عقل کے ذریعے اس فرض کو  

ادا کریں جو قبلے کی سمت کے تعین کے سلسلے میں ان پر عائد کیا گیا ہے۔ اگر وہ ہللا کی مدد  اور توفیق 
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وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا کے بعد، اپنے علم و عقل کے دالئل کے ذریعے یہ کوشش کریں گے تو 

ہوں گے۔ ہللا تعالی نے مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی کی ذمہ داری کو واضح کر دیا 

ایک ڈگری کے )ہے۔ یہ ذمہ داری اس سمت کی طرف منہ کر کے ادا ہو جاتی ہے۔ عین کعبے کی طرف 

اگر بالکل درست سمت کا تعین کرنا ممکن نہ ہو گیا۔ منہ کرنے کا مطالبہ بہرحال نہیں کیا ( فرق کے بغیر

اور )جیسا کہ کعبے کو آنکھوں سے دیکھنے والے کر سکتے ہیں تو یہ جائز نہیں کہ انسان بغیر کسی دلیل 

 کے جدھر جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔( قبلے کے تعین کی کوشش

 استحسان

اجتہاد تو ( ہاں ایک بات ہے اور وہ یہ کہ)سے اتفاق ہے۔  مجھے اس( آپ نے جو کچھ فرمایا) :سائل

صرف کسی مخصوص معاملے میں ہو گا۔ یہ معاملہ کوئی مخصوص نوعیت کا معاملہ ہی ہونا چاہیے جس 

کا تعین دالئل یا کسی اور مخصوص چیز سے مشابہت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے 

ے اس وقت کرنا جائز نہیں جب یہ کتاب و سنت سے حاصل کردہ معلومات کسی شخص کے لئکہ استحسان 

کے خالف ہو۔ استحسان کے ذریعے ایک مجتھد ان معلومات کے معانی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ 

ی سمت کو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسا کہ اگر بیت ہللا نظروں سے اوجھل ہو تو ایک شخص اس ک

یا قیاس کے ذریعے اسے متعین کرتا ہے۔ کسی کے لئے سوائے اجتہاد کے اور  جاننے کی کوشش کرتا ہے

کسی ذریعے سے کوئی بات کہنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اجتہاد حق بات تک 

قیاس کے بغیر "پہنچنے کی کوشش کا نام ہے۔ کیا آپ اسے درست سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کہے، 

 "استحسان کرو۔

کوئی ( دینی معامالت میں)میرے نزدیک یہ بات کسی کے لئے درست نہیں۔ صرف اہل علم ہی  :عیشاف

کتاب و سنت سے )رائے دے سکتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے لئے درست نہیں۔ اہل علم بھی کوئی بات 

تو وہ  معلومات نہ مل سکیں( کتاب و سنت کی)معلومات کی بنیاد پر ہی کہتے ہیں۔ اگر انہیں ( حاصل کردہ

 ان کے کسی حکم پر قیاس کریں گے۔

اگر قیاس کو ترک کرنا درست ہو تو اہل علم سے ہٹ کر کوئی بھی صاحب عقل استحسان کے ذریعے  

کتاب و سنت )کوئی حکم نہ ہو۔ بغیر ( کتاب و سنت کا)کسی معاملے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے جس میں 

کوئی بات کہہ دینا قیاس کے اصولوں کے مطابق ( میں دینی معامالت)حکم کے اور بغیر قیاس کے ( کے

 جائز نہیں۔ یہ بات میں کتاب ہللا اور سنت رسول کے ابواب میں بیان کر چکا ہوں۔

استحسان دو نقطہ ہائے نظر میں سے ایک کو پسند کرنے کا نام ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک عام آدمی : نوٹ

ے۔ دو نقطہ ہائے نظر میں سے ایک کو ترجیح دینا اہل علم اور ماہرین کا کام ہے۔ عام کے لئے یہ ایک غلط طرز عمل ہ

 شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس معاملے میں ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔

جہاں تک کتاب و سنت کا تعلق ہے تو وہ تو اجتہاد کے حق میں ہیں۔ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے  :سائل

حکم کو معلوم کرنے کا نام ہے اور نامعلوم حکم کو صرف ( نامعلوم)اجتہاد کا حکم دیا۔ اجتہاد کسی  خود

دالئل کے ذریعے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دالئل قیاس ہی کے ذریعے قائم کئے جا سکتے ہیں۔ کیا آپ 

 وضاحت فرمائیں گے کہ قیاس اور اس کے دالئل سے کیا مراد ہے؟

دوسرے کے غالم کو زخمی کر دے ( غلطی سے)پ اتفاق نہیں کریں گے کہ اگر ایک شخص کیا آ :شافعی

اھل علم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ ایک ایسا ( چونکہ اس نے دوسرے کا نقصان کیا ہے اس وجہ سے)تو 

شخص مقرر کیا جائے جو نقصان کا تعین کرے خواہ زخمی ہونے واال غالم مرد ہو یا عورت۔ وہ ( تیسرا)

مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق نقصان کی قیمت کا تعین کرے گا۔ جس شخص کو مقرر کیا جائے گا شخص 

 وہ وہی ہو گا جو مارکیٹ کے معامالت سے باخبر ہو گا۔

کسی ایسے اچھے کردار والے صاحب علم سے، جو مارکیٹ کے معامالت کو نہ جانتا ہو، یہ بات نہیں  
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مت کیا تھی؟ یا اس غالم کی روزانہ اجرت کیا تھی؟ اگر وہ پوچھی جائے گی کہ اس غالم یا کنیز کی قی

 مارکیٹ کے ریٹ سے بے خبری ہی میں قیمت کا تعین کر دے تو یہ اندازہ غلط ہو گا۔

جب ان معمولی معامالت میں جس میں مال کی قیمت بہت کم ہے اور غلطی کا ہو جانا معمول کی بات  

ہللا ( کیٹ کا علم رکھنے والے کو متعین کیا جائے تو پھراتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی مار)ہے، 

استحسان ( بغیر علم کے)غلط اندازوں یا کے حالل و حرام کا معاملہ تو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس میں 

 استحسان تو ذہنی تعیش کا نام ہے۔ ( ایسا)کی بنیاد پر کچھ کہا جائے۔ 

 اجتہاد و قیاس کا طریق کار

احکام سے ( کتاب و سنت کے)ایسے عالم کو اپنی رائے پیش کرنی چاہیے جو  ایسے معامالت میں صرف

اچھی طرح واقف ہو اور ان احکام سے مشابہت تالش کرنے میں عقل سے کام لینا جانتا ہو۔ ایسے عالم کو 

کسی حکم سے پرصحیح دالئل قائم ( کتاب و سنت کے)علم صرف علم کی بنیاد پر ہی بات کرنی چاہیے۔ 

( کتاب و سنت کے)ے قیاس کرنے کی بنیاد پر حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب علم کو یا تو کرتے ہوئ

احکام کی پیروی کرنی چاہیے یا پھر ان پر قیاس کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ بیت ہللا کو آنکھوں 

کی کوشش  سے دیکھ کر اس کی طرف رخ کیا جائے یا پھر دالئل کے ذریعے اس کی سمت کا تعین کرنے

 کی جائے۔

( دین سے متعلق)کسی حکم کے یا قیاس کے ( قرآن و سنت کے)ایک عالم بغیر ( دینی علوم کا)اگر  

کوئی بات کہے تو اس کا گناہ اس شخص کی بات سے زیادہ ہو گا جو کہ عالم نہیں ہے اگر اس غیر عالم 

 علیہ وٰالہ وسلم کے زمانے کے بعد کو بھی دینی امور میں گفتگو کی اجازت دی جائے۔ رسول ہللا صلی ہللا

ہللا تعالی نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ دینی علم کے بارے میں کوئی رائے پیش کرے سوائے اس 

کے کہ وہ علم کی بنیاد پر ہو اور علم کی بنیاد کتاب، سنت، اجماع اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے 

 کسی حکم پر قیاس ہے۔

جو قیاس کی بنیادوں سے پوری طرح واقف وا کسی اور کو قیاس نہیں کرنا چاہیے اس شخص کے س 

ہے۔ قیاس کی بنیاد کتاب ہللا کے احکام، اس کے فرائض، اس میں سکھائے گئے آداب، اس کے ناسخ و 

کتاب ہللا کے کسی منسوخ احکام، اس کے عمومی اور خصوصی احکام، اور اس کی دی ہوئی ہدایات ہیں۔ 

گر تاویل و توجیہ کی ضرورت ہو تو ایسا سنت رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی روشنی میں حکم کی ا

 اگر سنت نہ ملے تو مسلمانوں کے اجماع کی روشنی میں ورنہ قیاس کے ذریعے۔ کیا جائے گا۔ 

کوئی شخص قیاس کرنے کا اہل اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ سنت، اسالف کے نقطہ ہائے  

قیاس کرنے والے  وں کے اجماع، ان کے اختالف، اور عربی زبان سے پوری طرح واقف نہ ہو۔نظر، لوگ

کو صحیح العقل ہونا چاہیے اور ایسا اس وقت ہو گا جب وہ بظاہر مشابہ امور میں فرق کرنے کی صالحیت 

آراء کے سننے رکھتا ہو۔ وہ ثبوت کے بغیر جلد بازی میں رائے قائم کرنے واال نہ ہو۔ وہ اپنے سے مختلف 

غلطی سے آگاہ ہوتا ( رائے میں)سے دور بھاگنے واال نہ ہو، کیونکہ مختلف آراء سننے سے انسان اپنی 

انسان کی ( مختلف رائے اور اس کے کمزور دالئل کو جاننے سے)ہے اور اگر اس کی رائے صحیح ہو تو 

کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے رائے میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس معاملے میں انسان کو آخری درجے 

اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ( ہر قسم کے تعصب سے بچنا چاہیے۔)ذہن میں انصاف سے کام لیتے ہوئے 

  اپنا نقطہ نظر کس بنیاد پر قائم کر رہا ہے اور دوسری رائے کو وہ کس بنیاد پر ترک کر رہا ہے۔

چاہیے یہاں تک کہ اسے یہ علم نہ ہو جائے کہ وہ  انسان کا جھکاؤ ایک رائے کی طرف زیادہ نہیں ہونا  

سے زیادہ ( جسے وہ ترک کر رہا ہے)جو رائے اختیار کرنے جا رہا ہے وہ کس وجہ سے دوسری رائے 

مضبوط ہے۔ جو شخص پوری عقل رکھتا ہو لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علم نہ رکھتا ہو، اس کے 

جہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتا جس کے بارے میں وہ قیاس لئے قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی و

کرنے چال ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح ہے کہ ایک صاحب عقل قانونی امور کے ماہر شخص کو بھی اشیاء 
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 سے بے خبر ہو۔ (کی قیمتوں)کی قیمتوں کے بارے میں رائے نہیں دینی چاہیے اگر وہ مارکیٹ 

وہ کسی بات کو سمجھے بغیر محض یادداشت کے سہارے محفوظ کئے  جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر 

ہوئے ہے تو اسے بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ معانی سے واقف نہیں ہے۔ اگر ایسا شخص جس 

کی یادداشت اچھی ہے لیکن اس کی عقل میں کمی ہے یا وہ عربی زبان سے اچھی طرح واقف نہیں تو اس 

کو ( یعنی عقل اور عربی زبان) (Tools)ل بھی درست نہیں کیونکہ وہ ان آالت کے لئے قیاس کا استعما

 صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتا جن کی قیاس میں ضرورت پڑتی ہے۔

کی ( اپنے سے پہلے اہل علم)ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ انسان کبھی قیاس نہ کرے اور صرف  

 ا ہے۔پیروی ہی کرتا رہے۔ ہللا تعالی بہتر جانت

یہ بیان فرمائیں گے )کچھ مثالیں دیں گے جن پر آپ قیاس کرتے ہیں اور ( قرآن و سنت سے)کیا آپ  :سائل

 آپ قیاس کیسے کرتے ہیں؟( کہ

ہللا تعالی اور اس کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے ہر حکم میں اس بات کی دلیل ملتی ہے۔  :شافعی

اس کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے دیگر احکام سے ہم کوئی  ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہللا اور

بات اخذ کر لیں جو اس سے معانی میں مشابہ ہو۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی صریح حکم نہ 

 ملے تو پھر اس سے مشابہ کسی حکم کی بنیاد پر احکام اخذ کئے جاتے ہیں۔ 

کا اطالق ہوتا ہے۔ ان میں فرق ان میں سے کسی " قیاس"ر لفظ قیاس کی کئی اقسام ہیں اور ان سب پ 

ایک، دو یا چند صورتوں کے منبع و مصدر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض دوسروں کی نسبت 

 زیادہ واضح ہیں۔ 

صلی  ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط قیاس یہ ہوتا ہے کہ ہللا تعالی نے اپنی کتاب میں یا رسول ہللا 

کوئی ایسی چیز جو ( اس پر قیاس کرتے ہوئے)چیز حرام قرار دیا۔ چھوٹی  علیہ وٰالہ وسلم نے کسی ہللا

چیز سے مشابہت رکھتی ہو، اسے بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح  چھوٹی( حرام)ہو لیکن اس  بڑی

اس کی نسبت  تو جو چیز ے اچھا قرار دیا گیا ہےاس( کے حالل ہونے کے باعث)چیز چھوٹی اگر کسی 

چیز بڑی اسی طرح اگر کوئی  ے زیادہ اچھا قرار دیا جائے گا۔تو اس( اور وہ قلیل سے مشابہ ہے)ہے  بڑی 

 کا حالل ہونا تو زیادہ مضبوط دالئل سے ثابت ہو گا۔ اس سے چھوٹی چیز جائز ہے تو 

 وضاحت ہو سکے۔ برائے کرم ان میں سے ہر ایک کی کچھ مثالیں دیجیے تا کہ اس کے معنی کی :سائل

 :رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کا ارشاد ہے :شافعی

ہللا تعالی نے مومن کے مال اور جان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ 

 رکھا جائے۔( برا گمان)مومن کے بارے میں اچھے گمان کے عالوہ کوئی اور 

چیز زیادہ ( منفی)انی کو حرام قرار دیا گیا تو بدگمانی سے بڑی ہر جب کسی شخص کےبارے میں بدگم

حرام ہو گی جیسا کہ کسی پر تہمت لگانا۔ کسی کے بارے میں یہ برائی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، 

 :اس کی حرمت بھی بڑھتی جائے گی۔ ہللا تعالی کا ارشاد ہے

 ۔مثقال  ذرَّة شراً ي  ر هُ فم ن يعمْل مثقال  ذ رٍَّة خرياً ي  ر ُه، وم ن يعمْل 

جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرے کے برابر 

 (8-99:7الزلزال )( یعنی اس کا بدلہ پا لے گا۔)بھی برائی کی ہو گی وہ اسے دیکھ لے گا 

ف ہے اور جو برائی ایک ذرے کوئی نیکی ایک ذرے سے جتنی زیادہ بڑی ہے تو وہ اتنی ہی قابل تعری 

 سے جتنی زیادہ بڑی ہے وہ اتنی ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔

ہم لڑنے والے کفار جن سے ہمارا ( دوران جنگ)اسی طرح ہمارے لئے یہ جائز قرار دیا گیا ہے کہ  

انہیں قتل  معاہدہ نہ ہو، انہیں قتل کریں اور ان کا مال لے لیں۔ اس بات کی زیادہ اجازت ہونی چاہیے کہ ہم

تھوڑا مال ( پورے مال کی بجائے)یا پھر ( یعنی زخمی کر کے چھوڑ دیں)کرنے سے کم نقصان پہنچائیں 
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 ان سے چھین لیں۔

کا لفظ بولنے کو درست نہیں " قیاس"بعض اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ ان احکامات کے لئے  

حالل و حرام، اس کی تعریف یا مذمت کے معنی سمجھتے بلکہ وہ وہ کہتے ہیں ہللا تعالی کے مقرر کردہ 

 میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ یہ سب بعینہ وہی حکم ہے نہ کہ اس پر قیاس۔

بیان کیں، وہی معاملہ دوسرے احکام کا بھی ہے۔ جو چیز کسی حالل سے ( اوپر)جو مثالیں میں نے  

اہل علم کے نقطہ  انوہ حرام ہے۔ مشابہ ہو، وہ حالل ہے اور جو چیز کسی حرام سے مشابہت رکھتی ہے 

کا اطالق اسی چیز پر کیا جاتا ہے جس کے بارے میں مشابہت پائی جاتی ہو " قیاس"نظر کے مطابق لفظ 

کسی )اور مشابہت اس صورت میں پائی جاتی ہے جب وہ احکام ایک دوسرے سے مختلف تو ہوں لیکن 

بعض دوسرے اہل علم کا  کر لیا جائے۔ ایک حکم پر دوسرے کو قیاس( مشترک خصوصیت کی بنیاد پر

نقطہ نظر یہ ہے کہ جو حکم بھی کتاب و سنت میں صراحت سے بیان نہیں کیا گیا بلکہ ان سے اخذ کیا گیا 

 ہے، وہ قیاس ہے۔

آپ نے جو مثالیں بیان فرمائیں، ان کے عالوہ مزید مثالیں بیان فرمائیے جن سے قیاس کی مختلف  :سائل

 ضح ہو جائیں۔ ایسی مثالیں دیجیے گا جو عام لوگ سمجھ سکیں۔اقسام اور اسباب وا

 ( ایسی مثالیں ہی دوں گا۔)ان شاء ہللا  :شافعی

 پہلی مثال

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے

 ۔روفوالوالداُت يُ ْرِضْعن  أوالد ُهنَّ ح ولني كاملني ملن أراد  أن يتمَّ الرَّضاعة  وعلى املولوِد له رزُقهنَّ وِكسوِتُنَّ باملع

پوری مدت تک دودھ پالیا جائے تو مائیں اپنے بچے کو پورے دو سال ( بچے کو)جو یہ ارادہ کرے کہ 

 البقرہ)دینا ہو گا۔  تک دودھ پالئیں۔ اس صورت میں باپ کو دستور کے مطابق انہیں روٹی اور کپڑا

2:233) 

 ۔آتيتم باملعروف وإن أردمت أن ت ستضعوا أوالد كم، فال ُجناح  عليكم إذا س لَّمتم ما

کسی اور عورت سے دودھ پالنے کا ہو تو اس میں کوئی ( ماں کے عالوہ)اگر تمہارا ارادہ اپنی اوالد کو 

 (2:233البقرہ ) حرج نہیں بشرطیکہ تم اس کا جو معاوضہ طے کرو، اسے دستور کے مطابق ادا کرو۔

 عنہا کو اپنے خاوند ابوسفیان رضی ہللا عنہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ھند بنت عتبہ رضی ہللا

کے مال سے اتنی رقم بغیر اجازت لے لینے کی اجازت دی جو دستور کے مطابق انہیں اور ان کی اوالد 

 کے لئے کافی ہو۔ 

ہللا کی کتاب اور اس کے نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اوالد کو دودھ  

کی )ر بچپن کے دیگر اخراجات کی ذمہ داری باپ پر عائد کی گئی ہے۔ چونکہ باپ پر اپنی اوالد پلوانے او

کی ذمہ داری ہے اس وجہ سے اسے یہ اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک کہ اوالد اس قابل نہ ہو ( کفالت

باپ  جائے کہ وہ اپنی کفالت خود کر سکے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب

ایسی حالت کو پہنچ جائے کہ وہ نہ تو کما سکتا ہو اور نہ ہی اس کے پاس ( معذوری یا بڑھاپے کے باعث)

 کا خیال رکھنا اس کی اوالد کی ذمہ داری ہے۔( اور دیگر ضروریات)مال ہو تو اس کے روٹی کپڑے 

آنے دیتا بالکل اسی طرح بچہ باپ سے پیدا ہوتا ہے اور باپ اپنی اوالد کے حقوق میں کوئی کمی نہیں  

اوالد کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے والد سے اس رشتے کے باعث اس کے حقوق میں کوئی کمی نہ 

میں اور پوتے اور اس سے نیچے ( پڑ دادا وغیرہ)آنے دے۔ یہی معاملہ دادا اور اس سے اوپر کے رشتوں 

میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر محتاج کی ( اسی پر قیاس کرتے ہوئے)میں ہے۔ ( پڑپوتے وغیرہ)کے رشتوں 

 ذمہ داری اس شخص پر ہے جو کھاتا کماتا ہو اور مالی طور پر مضبوط ہو۔

 دوسری مثال
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کوئی خرابی تھی اور ( کی صالحیتوں میں)ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایک غالم بھیجا جس  

کو کام پر لگایا گیا۔ رسول ہللا اسے دھوکے سے چھپایا گیا۔ یہ خرابی اس وقت ظاہر ہوئی جب اس غالم 

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس مقدمے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اس غالم کو پہلے مالک کو واپس کر دیا 

اس نے جو کچھ کما کر دیا وہ خریدنے والے ۔ (اور اس کی پوری قیمت خریدنے والے کو دی جائے)جائے 

 غالم کی ہر چیز کا ذمہ دار تھا۔ مالک کو دے دیا جائے کیونکہ اس دوران وہی

فائدہ اٹھانے کو تجارت میں شامل ( غالم سے)اسی پر استدالل کرتے ہوئے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ جب  

نہیں کیا گیا اور اسے قیمت کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ جس وقت خریدنے واال غالم سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اگر 

کیونکہ فائدے کی صورت میں فائدہ اسی )نقصان خریدنے والے کا ہوتا  وہ غالم اس وقت فوت ہو جاتا تو یہ

تو وہ اسی کی ذمہ داری اور ( غالم جب تک اس کی ملکیت میں تھا)یہ اس وجہ سے ہوتا کہ ( نے اٹھایا۔

 ملکیت تھا۔ 

ہماری رائے یہ ہے کہ یہی معاملہ کھجور کے پھل، مویشی کے دودھ، اون ( اس پر قیاس کرتے ہوئے) 

اور دیگر اہل علم کی رائے ہم سے مختلف  وںاس معاملے میں ہمارے بعض ساتھیور بچوں میں ہو گا۔ ا

میں بعد میں کوئی عیب سامنے آئے تو ( غالم یا لونڈی)ان میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ اگر اس ہے۔ 

عالوہ سب کچھ ، اور ازدواجی تعلقات کے حقوق کے کمائی ہوئی آمدنیاس کی خدمات اور ان کے ذریعے 

خریدنے والے کو دیا جائے گا اور اس غالم کو بیچنے والے کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ کھجور 

کے پھل، مویشی کے دودھ اور اون میں نہ ہو گا کیونکہ مویشی، درخت اور ان کے پھل یہ سب کے سب 

 کی صنف میں داخل نہیں ہیں۔ " غالم"

ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو دھوکے سے ایسی گائے بیچ دی جس میں " دھوکا"علت اس حکم میں اصل وجہ یا : نوٹ

کوئی عیب تھا۔ عیب معلوم ہونے پر وہ گائے پہلے مالک کو واپس کر دی جائے گی اور اس کی قیمت خریدار کو واپس کی 

ہی کا ہو گا کیونکہ وہی جائے گی۔ جتنا عرصہ وہ گائے خریدار کے پاس رہی، اس دوران حاصل ہونے واال دودھ خریدار 

اس عرصے میں گائے کے چارے وغیرہ کا بندوبست کرتا رہا ہے۔ چونکہ بیچنے والے نے خریدار کو دھوکا دیا تھا، اس 

 وجہ سے یہ اس کی سزا ہے کہ وہ اس عرصے میں گائے کے فوائد کا حقدار نہ ہو گا۔

 :(تفصیل یہ ہےجس کی )مکالمہ ہوا یہ رائے رکھنے والے کچھ حضرات سے  میرا

بذات  کمائی گئی آمدنیغالم کی خدمات کے ذریعے اگرچہ کیا آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ  :شافعی

کیا ان تمام معامالت میں یہ ۔درخت کا پھل اسی کا حصہ ہےاور  ہوانہیں  کے وجود سے پیداخود اس غالم 

نے کے بعد وقوع پذیر ہوا ہے لیکن بات مشترک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خریدنے والے کی ملکیت میں آ

 شامل نہیں کیا گیا۔( بیچنے والے کے دھوکے کے باعث)انہیں تجارت میں 

جی ہاں۔ لیکن ان میں فرق اس بنیاد پر کیا جانا چاہیے کہ کھجور کے درخت کا پھل بذات خود  :دوسرا عالم

جبکہ غالم نے جو کچھ کمایا وہ اسی کے وجود میں سے پیدا ہوا۔ یہی معاملہ مویشیوں کے بچوں کا ہے۔ 

 بذات خود اس کے وجود سے پیدا نہیں ہوا بلکہ یہ اس کی مالزمت کے نتیجے میں پیدا ہوا۔

نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم : اگر کوئی شخص آپ کی دلیل پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہے کہ :شافعی

اخراجات اور نقصان )ہو گا جو اس کے  اس شخص کا آمدنینے یہ فیصلہ فرمایا کہ غالم سے حاصل کردہ 

ہے جب کہ اسے کسی کام پر لگایا  یتو اسی صورت میں حاصل ہو سکتآمدنی ذمہ دار ہے۔ غالم سے ( کا

پر آمدنی  یجائے اور اس طرح سے وہ اپنے مالک کی خدمت کرے۔ اس کی خدمات سے حاصل ہونے وال

تمام اخراجات کا ذمہ ( ینے، لباس، رہائش اور دیگرکھانے پ)مالک کا حق اس بنیاد پر ہے کہ وہ غالم کے 

کہیں سے کوئی تحفہ مل جائے تو یہ تحفہ تو اس نے کہیں سے ( مالک کے لئے)دار ہے۔ اگر اس غالم کو 

پہلے مالک کو واپس کیا جائے گا یا پھر ( غالم کو واپس کئے جانے کے وقت)نہیں کمایا۔ کیا یہ تحفہ 

 موجودہ مالک کے پاس رہے گا؟

نہیں یہ تو دوسرے مالک کا ہو گا جس کے لئے یہ تحفہ دیا گیا اور اس وقت غالم اس کی  :دوسرا عالم

 ملکیت میں تھا۔
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 تو نہیں ہے بلکہ کسی اور قسم کا فائدہ ہے۔ آمدنییہ اس کی خدمات سے حاصل شدہ  :شافعی

 ا۔اگرچہ ایسا ہی ہے لیکن اس غالم کے وجود سے پیدا تو نہیں ہو :دوسرا عالم

 تو نہیں ہے بلکہ دوسری قسم کا فائدہ ہے۔ آمدنیلیکن یہ اس کی خدمات سے حاصل شدہ  :شافعی

اگرچہ یہ اور قسم کا فائدہ ہے لیکن یہ اس وقت اسے دیا گیا جب وہ خریدنے والے مالک کی  :دوسرا عالم

 ملکیت میں تھا۔

ئیں جب وہ خریدنے والے مالک کی یہی معاملہ پھل اور دیگر اشیاء کا ہے جو اس وقت پیدا ہو :شافعی

ملکیت میں تھیں۔ جب پھل کو درخت سے اتار لیا جائے تو وہ درخت کا حصہ تو نہیں رہتا۔ اس پھل کو 

درخت سے الگ بیچا بھی جا سکتا ہے اور یہی معاملہ درخت کا ہے جسے پھل الگ کر کے بھی بیچا جا 

کا معاملہ ہے۔ اگر کھجور کے ( ھ، اون وغیرہدود)سکتا ہے۔ اسی طرح مویشیوں سے حاصل کردہ اشیاء 

پھل وغیرہ کو واپس کرنا درست ہو تو پھر غالم سے حاصل کردہ فوائد کو بیچنے والے مالک کو لوٹانا 

 زیادہ مناسب ہو گا کیونکہ ان فوائد میں بھی وہی خصوصیات ہیں جو کھجور کے پھل میں ہیں۔

ب فوائد اس وقت وجود پذیر ہوئے ہیں جب خریدنے واال ان سب کا معاملہ ایک سا ہی ہے کیونکہ یہ س 

ان کا مالک تھا۔ اس کے عالوہ اور کوئی رائے درست نہیں ہو سکتی۔ خریدنے واال مالک غالم کی خدمات 

کے عالوہ کسی اور چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ وہ نہ تو اس چیز کا مالک  آمدنیاور ان سے حاصل کردہ 

میں ملی، نہ ہی اس چیز کا جو اسے کہیں پڑی ہوئی ملی، نہ ہی اس دفن شدہ ہو گا جو غالم کو تحفے 

 خزانے کا جو اس غالم کو کہیں سے مل گیا، اور نہ ہی اس قسم کی کسی اور چیز کا۔

یہ معاملہ کھجور کے پھل، مویشی کے دودھ وغیرہ کا نہیں ہو گا اگرچہ یہ اشیاء خدمات سے حاصل  

 نہیں ہیں۔ آمدنیکردہ 

 ی مثالتیسر

سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے  رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے 

گندم، جو کے بدلے جو کا تبادلہ کرنے سے منع فرمایا سوائے اس کے کہ ان کی مقدار برابر برابر ہو اور 

 انہیں موقع پر ہی ہاتھوں ہاتھ تبدیل کیا جائے۔

پینے کی اشیاء کے ناپ کر تبادلے میں اللچ سے کام لیتے تھے تو حضور صلی ہللا لوگ جب ان کھانے  

ایک تو یہ کہ تبادلہ اس : علیہ وٰالہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس سے دو معنی مراد لئے جا سکتے ہیں

کیا طرح کیا جائے کہ ایک چیز تو موقع پر ہی دوسرے کو دے دی جائے اور دوسری چیز کو بعد میں ادا 

جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ تبادلے کے وقت ایک چیز زیادہ مقدار میں کر دی جائے۔ جو 

 معنی بھی مراد لیا جائے یہ حرام ہے اور اس پر قیاس کیا جائے گا۔

کھانے کی کوئی چیز جو وزن کر کے بیچی جاتی ہے اس میں کھانے اور پینے دونوں کا مفہوم شامل  

نا بھی کھانے میں داخل ہے۔ لوگ انہیں قوت، غذائیت یا دونوں کے حصول کے لئے کھاتے ہے کیونکہ پی

ہیں۔ میں عام طور پر دیکھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ میں شہد، گھی، تیل، چینی وغیرہ جو کہ کھانے پینے کی 

پیمانے  کسی)چیزیں ہیں، کی کمی ہو جائے تو لوگ انہیں ناپ کر بیچنے کی بجائے تول کر بیچتے ہیں۔ 

بیچنے کی نسبت وزن کر کے بیچنا زیادہ درست طریقے سے پیمائش کرتا کے کر  پیمائش( میں بھر کر

 ہے۔

کیل، وزن اور عدد۔ کیل کسی چیز کو : اشیاء کی پیمائش کے تین طریقے رائج تھے( اور اب بھی)عہد رسالت میں : نوٹ

ے ہیں اور عدد گننے کو۔ مثال کے طور پر موجودہ دور میں پیمانے میں بھر کر ناپنے کو کہتے ہیں۔ وزن تولنے کو کہت

 دودھ کو کیل کے ذریعے، آٹے کو وزن کر کے اور انڈوں کو گن کر بیچا جاتا ہے۔

کیا وزن کر کے بیچنا اس وجہ سے پیمائش کر کے بیچنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ اسے سونے  :سائل

 ر قیاس کیا جا رہا ہے؟اور چاندی کا وزن کر کے ان کے بدلے بیچنے پ
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وزن ( سونے چاندی کے)آپ نے جو کچھ فرمایا، اس سے ہمیں اس وجہ سے اختالف ہے کہ آپ  :شافعی

وزن کرنے کو قیاس کر رہے ہیں۔ قیاس اس وقت درست ہوتا ہے جب ایک ایسی ( ان اشیاء کے)کرنے پر 

بنیاد پائی جائے۔ اگر آپ شہد " کمشتر"چیز کو دوسری پر قیاس کیا جائے جن میں فیصلہ کرنے کی کوئی 

 کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہپر قیاس ( چاندی کے سکے)اور درہم ( سونے کے سکے)اور گھی کو دینار 

تو پھر اسے  کا کیا جا رہا ہو جنسایک ہی تبادلہ ایک چیز کی زیادتی کو اس وقت حرام کیا گیا ہے جب 

دینار و درہم کی ( و درہم کے بدلے بیچا جا رہا ہو اور شہد اور گھی کو دینار)بھی درست مانئے کہ اگر 

 (تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔)ادائیگی فوراً کر دی جائے اور شہد اور گھی کی بعد میں 

 میں اسے جائز سمجھتا ہوں کہ مسلمان اسے جائز سمجھتے ہیں۔ :سائل

اگر ایسا قیاس کی بنیاد پر ہوتا تو ایک نا قیاس کی بنیاد پر نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اسے جائز سمجھ :شافعی

چیز پر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ دوسری پر بھی لگایا جاتا۔ کسی چیز کا تبادلہ صرف ہاتھوں ہاتھ ہی 

 جائز ہے جیسا کہ درہم و دینار کا تبادلہ ہاتھوں ہاتھ ہی کیا جاتا ہے۔

ر قیاس کرتے تو کیا تب بھی یہی فیصلہ پیمائش کی بنیاد پ( وزن کی بجائے کسی چیز کی)اگر آپ  :سائل

 کرتے؟

 جی ہاں، میں کسی بھی حالت میں اس چیز میں فرق نہ کرتا۔ :شافعی

کیا یہ جائز نہیں ہے کہ ایک کلوگرام :سائل
12

گندم کا تبادلہ تین لٹر تیل کے بدلے اس طرح کیا جائے کہ  

 گندم تو ابھی ادا کر دی جائے لیکن تیل بعد میں؟

ح کا تبادلہ درست نہیں۔ کھانے پینے کی کسی چیز کو ادھار بیچنا جائز نہیں ہے۔ کھانے اس طر :شافعی

پینے کی ایسی چیز جو ناپ کر بیچی جاتی ہے، اس کا حکم کھانے پینے کی اس چیز کی طرح ہے جو 

 وزن کر کے بیچی جاتی ہو۔

کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ادھار پر بیچنا جائز امام شافعی علیہ الرحمۃ اور فقہا کے ایک گروہ کا یہ نقطہ نظر ہے : نوٹ

 نہیں۔ اس نقطہ نظر سے دیگر اہل علم نے اختالف کیا ہے۔

 دینار کے درہم کے بدلے تبادلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ :سائل

نہ کیا  تبادلہ بھی اپنی اصل میں ناجائز ہے۔ ان پر کھانے پینے کی کسی چیز کو قیاس( ادھار)ان کا  :شافعی

جائے گا کیونکہ یہ ایک قسم کی اشیاء نہیں ہیں۔ کھانے پینے کی ایسی اشیاء جو ناپ کر بیچی جاتی ہوں 

بھی اپنی اصل میں ناجائز ہے۔ ان پر اسی چیز کو قیاس کیا جائے گا جو ناپ کر یا تول کر ( کا ادھار تبادلہ)

 بیچی جاتی ہے کیونکہ وہ اسی کی قسم کی ہے۔

 کیا فرق ہے؟( اور اس معاملے میں)ے درہم کے بدلے تبادلے میں دینار ک :سائل

میں کسی ایسے عالم سے واقف نہیں ہوں جو درھم و دینار کے بدلے کھانے پینے کی اشیاء، خواہ  :شافعی

وہ ناپ کر بیچی جاتی ہوں یا تول کر، کے ادھار تبادلے کو جائز نہ سمجھتا ہو۔ درہم و دینار کا باہمی ادھار 

نہیں ہے۔ میں کسی ایسے عالم کو نہیں جانتا جو اس معاملے میں مجھ سے اختالف رائے کرے کہ جائز 

اس )حق ادا کر دوں، ( زکوۃ کا)کسی کان میں سے کچھ مال مل جائے اور میں اس میں سے  مجھےاگر 

ے سونا چاندی اکٹھا رہ( اس کان سے کمائے ہوئے مال میں سے)اگر میرے پاس ایک سال تک ( کے بعد

اگر میں زمین سے کوئی کھانے پینے کی ( دوسری طرف)تو میں اس پر ہر سال زکوۃ ادا کرتا رہوں گا۔ 

ادا کر دوں، پھر وہ زمین میرے پاس پڑی رہے تو اس ( زکوۃ)دس فیصد چیز اگاؤں اور اس کی پیداوار پر 

میں سے ادا کی جاتی  کیونکہ زرعی زمین پر زکوۃ اس کی پیداوار)زمین پر زکوۃ عائد نہ کی جائے گی 

 
12

سمجھانے کے لئے جدید پیمانوں کا ذکر کیا بات ہیں جو اس دور کے پیمانے تھے۔  "رطل"اور  "مد"ظ الفایہاں اصل  

 گیا ہے۔ 
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 (ہے۔

اگر میں کسی شخص کے مال کو نقصان پہنچا دوں تو اس کے نقصان کو میں درہم و دینار کے ذریعے  

ہی پورا کروں گا کیونکہ یہ کسی مسلمان کے مال و جائیداد کی قیمت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ہاں دیت 

 (انون میں وہ اونٹوں کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔کیونکہ اس زمانے کے ق)کے معاملے میں ایسا نہ ہو گا 

 یہ بات درست ہے۔ :سائل

میں نے جتنی تفصیل سے بتایا، اشیاء میں اس سے بھی کم درجے کا فرق پایا جائے تو ان میں فرق  :شافعی

کیا جاتا ہے۔ عام اہل علم اس نقطہ نظر کے حامل ہیں کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے آزاد 

مسلمان کو غلطی سے قتل کر دینے کے مقدمے میں سو اونٹ کے جرمانے کا فیصلہ فرمایا تھا جو قتل 

۔ یہ ادائیگی تین متعین سالوں میں برابر قسطوں میں ادا کی جانی تھی۔ کو ادا کرنا تھا عاقلہکرنے والے کے 

ے بعض کا ذکر اس فیصلے سے بہت سے مسائل قیاس کے ذریعے اخذ کئے گئے ہیں۔ میں ان میں س

 کروں گا جو مجھے یاد ہیں۔

کا نظام تھا۔ اگر کسی شخص کی  (Third Party Liability Insurance)انشورنس تھرڈ پارٹی دیت دور قدیم میں : نوٹ

چونکہ ادا کرتا۔  وں کی شکل میں دیتتو قاتل کا قبیلہ مقتول کے ورثا کو اونٹیا زخمی ہو جاتا غلطی سے کوئی مارا جاتا 

کی ادائیگی ایک شخص کے لئے ناممکن تھی اس وجہ سے اس قانون کو پھیال کر پورے قبیلے پر عائد کیا گیا۔ پورا دیت 

کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں " عاقلہ"قبیلہ تھوڑی تھوڑی رقم مال کر دیت کی ادائیگی کر دیتا۔ دیت ادا کرنے والوں کو 

جہ سے اہل علم نے ایک انشورنس کمپنی کی پالیسی خریدنے والے تمام چونکہ قبائل کا اس طرح سے وجود نہیں رہا، اس و

افراد کو ایک دوسرے کا عاقلہ قرار دیا ہے۔ ہر پالیسی ہولڈر کچھ رقم انشورنس کمپنی کو ادا کرتا ہے اور اس طرح سے 

ل کو نقصان پہنچ ایک بڑا فنڈ تشکیل دے دیا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شخص کی غلطی سے کسی کے جان و ما

 جائے تو اس کی ادائیگی انشورنس فنڈ سے کی جاتی ہے۔

کے عالوہ بھی ہر قسم کے نقصان کی ذمہ داری عاقلہ پر ہو ( سو اونٹ)امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک قتل کی دیت  

تہائی یا اس سے زیادہ  گی۔ دیگر اہل علم کے نزدیک عاقلہ کی ذمہ داری اس وقت ہو گی جب جرمانے کی رقم دیت کے ایک

یہاں امام شافعی نے اپنی اور  ہو۔ اس سے کم رقم کی صورت میں غلطی کرنے واال شخص خود ادائیگی کا ذمہ دار ہو گا۔

 دوسرے نقطہ نظر کے حامل ایک عالم کی بحث نقل کی ہے۔

ہ کرے یا اس کی عام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک آزاد مسلمان جان بوجھ کر کسی پر حمل 

اس کے اپنے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اگر اس نے غلطی سے  ہرجانہجائیداد کو نقصان پہنچائے تو اس کا 

اہل علم کا اس پر اتفاق رائے ہے کہ زخم  اس کے عاقلہ کی ذمہ داری ہے۔ ہرجانہایسا کر دیا تھا تو پھر یہ 

ادا یا اس سے زائد رقم دیت کا ایک تہائی ( کیقتل )لگنے یا اس سے بڑا نقصان پہنچنے کی صورت میں 

  ۔نا عاقلہ کی ذمہ داری ہےکر

ہے۔ ہمارے بعض پایا جاتا ان میں اختالف رائے  تیسرے حصے سے کم ہو تو پھر( ہرجانہاگر ) 

ساتھیوں کی رائے یہ ہے کہ ایسے زخم کی صورت میں جس میں ہڈی نظر آنے لگ جائے، دیت کے پانچ 

ئد ادا کیا جائے گا۔ اس سے کم زخم کی صورت میں عاقلہ کی کوئی ذمہ داری نہ ہو گی فیصد یا اس سے زا

 (وہ شخص خود ادا کرے گا۔ ہرجانہبلکہ )

آپ پانچ فیصد کے معاملے میں تو عاقلہ کو ذمہ دار ٹھہرانے کے قائل "میں نے ان لوگوں سے کہا،  

پ سنت پر قیاس ان دونوں میں سے کس وجہ کہ آہیں، لیکن اس سے کم میں نہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں 

 سے کر رہے ہیں؟

 کیا ہیں؟ وجوہات وہ :سائل

چونکہ ہمارے پاس نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کا یہ فیصلہ موجود ہے ( ایک وجہ تو یہ ہے کہ) :شافعی

پیروی  کہ آپ نے پوری دیت کا ذمہ دار عاقلہ کو ٹھہرایا ہے اس وجہ سے ہم اس معاملے میں تو آپ کی

کریں گے۔ جہاں تک پوری دیت سے کم کا تعلق ہے تو وہ نقصان پہنچانے والے کے مال سے ادا کی 

جائے گی۔ ہم اس کو دیت پر قیاس نہیں کریں گے۔ اپنی اصل میں یہ زیادہ مناسب ہے کہ دیت نقصان 
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کے مال سے پہنچانے والے کے مال سے وصول کی جائے جیسا کہ جان بوجھ کر نقصان پہنچانے والوں 

 وصول کیا جاتا ہے۔  ہرجانہ

جو شخص غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو ہللا تعالی نے اس پر دیت کی ادائیگی اور ایک غالم آزاد  

کرنے کو الزم کیا ہے۔ غالم تو ظاہر ہے کہ اسی شخص کے مال سے ادا کیا جائے گا کیونکہ غلطی اسی 

اس وجہ ( عاقلہ پر عائد کر دینا)نکال کر ( مہ داری سےاس کی ذ)کی تھی۔ ہاں دیت کو اس معاملے میں 

سے ہے کہ ہم نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر میں یہ نقطہ نظر رکھتا 

ہوں کہ دیت کے عالوہ اور جو بھی ادائیگی ہو گی، وہ نقصان پہنچانے والے کے مال سے کی جائے گی 

 وصول کرنا چاہیے نہ کہ کسی اور سے۔  ہرجانہی، اسی سے کیونکہ جس نے غلطی ک

سی طرح موزوں پر مسح کے بارے میں میری رائے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے مروی  

اس معاملے میں ( دوسری وجہ یہ ہے کہ) احادیث کی بنیاد پر ہے۔ میں اس معاملے میں قیاس نہیں کرتا۔

 ا جا سکتا ہے۔ایک اور طرح سے بھی قیاس کی

 وہ کیا ہے؟ :سائل

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے غلطی سے نقصان پہنچا دینے کی صورت میں یا جان بوجھ   :شافعی

کر نقصان پہنچانے کی صورت میں جرمانے کی یہ ذمہ داری نقصان پہنچانے والے کی بجائے دوسرے 

یہ بھاری رقم ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر میرا ( وجہ یہ ہے کہاس کی )پر عائد فرمائی ہے۔ ( یعنی عاقلہ)لوگوں 

دیت کی نسبت کم ہو تو  ہرجانہنقطہ نظر یہ ہے کہ اگر غلطی سے کوئی ایسا نقصان پہنچ جائے جس پر 

اس کی ذمہ داری بھی عاقلہ پر ہو گی کیونکہ زیادہ کی نسبت کم کے معاملے میں ایسا کرنا تو اور زیادہ 

 اور بھی جو معامالت اسے کے مثل ہوں، ان میں بھی ایسا کیا جائے گا۔مناسب ہے۔ اسی طرح 

 آپ کی یہ رائے تو درست ہے لیکن یہ موزوں پر مسح والی مثال کے مشابہ تو نہیں ہے۔ :سائل

دیت کی  ہرجانہیہ آپ کے نقطہ نظر کے بھی مطابق ہے۔ اھل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر  :شافعی

یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کی ادائیگی عاقلہ کی ذمہ داری ہو گی۔ یہ اس بات کی  رقم کے ایک تہائی

دلیل ہے کہ انہوں نے دیت کی ادائیگی پر ہی قیاس کرتے ہوئے دیت کی رقم سے کم جرمانے پر قیاس کیا 

 ہے۔

 بالکل درست۔ :سائل

ر رائے جو میں نے سنی ہے وہ یہ سب سے بہت"نے فرمایا، ( امام مالک علیہ الرحمۃ)ہمارے استاذ  :شافعی

انہوں نے یہ فرمایا " کی ادائیگی عاقلہ کے ذمے ہے۔( ہرجانہ)ہے کہ دیت کے ایک تہائی یا اس سے زائد 

 کہ ان کے نزدیک یہی رائے قابل قبول ہے۔ اس نقطہ نظر کے خالف دو دالئل پیش کئے جا سکتے ہیں۔

 وہ کیا ہیں؟ :سائل

اگر دیت کے ایک تہائی یا اس سے زائد ہو تو اس  ہرجانہر تو متفق ہیں کہ آپ اور میں اس بات پ :شافعی

کی ادائیگی عاقلہ کے ذمے ہو گی۔ اگر اس سے کم ہو تو ہم دونوں کا اس میں اختالف ہے۔ ایک تہائی کے 

بارے میں آپ کا اور میرا اتفاق رائے تو اس بات کی دلیل بن گیا ہے لیکن اس سے کم کے بارے میں کیا 

 کے پاس کوئی حدیث ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ

میرا اتفاق اس میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں آپ سے میرا اتفاق ایک اور دلیل کی بنیاد پر ہے۔  :سائل

بات پر ہے کہ عاقلہ اگر زیادہ رقم ادا کر رہا ہے تو پھر کم رقم ادا کرنے میں اسے کیا حرج ہے۔ یہ ایک 

نوے فیصد سے زیادہ ہو تب عاقلہ  ہرجانہکیا ہے؟ اگر کوئی اور شخص یہ کہے کہ تہائی کی حد کی دلیل 

بلکہ یہ نقصان پہنچانے والے شخص کی ذمہ داری )اسے ادا کرے گا اور اس سے کم عاقلہ ادا نہ کرے گا 

 ۔(ہو گی

اس ایک تہائی حصے کی ادائیگی تو نقصان پہنچانے والے کے لئے بہت زیادہ ہے۔ ( دیت کے) :شافعی
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وجہ سے اس کی ادائیگی اسے دوسروں کے ساتھ مل کر کرنی چاہیے۔ ہاں اگر یہ ادائیگی اس کے لئے 

 وہی ادا کرے۔ ہرجانہمسئلہ نہ ہو تو پھر یہ 

( یعنی وہ بہت غریب ہو)کیا آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ ایک شخص کے پاس اگر دو ہی درہم ہوں   :سائل

ہی عائد کیا جائے تو اس کے پاس تو کوئی مال  ہرجانہایک درہم کا  ایک تہائی اور( دیت کے)اور اس پر 

باقی نہ رہے گا۔ ہاں جو شخص بہت سے مال کا مالک ہو، اس کے لئے ایک تہائی کی ادائیگی بھی کوئی 

 مسئلہ نہ ہو گی۔

جب تک " یہ ہمارا نقطہ نظر ہے"کبھی یہ نہیں کہتے کہ ( امام مالک)کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ  :شافعی

 اس معاملے پر اہل مدینہ کا اتفاق رائے نہ ہو۔

ایسا معاملہ جس پر اہل مدینہ کا اتفاق رائے ہو، وہ تو ایک شخص کی بیان کردہ حدیث سے زیادہ  :سائل

حکم کو اور الزمی مضبوط ہو گا۔ انہوں نے ایک کمزور خبر واحد کی بنیاد پر کس طرح ایک مضبوط 

 ے تھا، چھوڑ دیا؟جس پر اہل علم کا اتفاق رائ

اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ اس حدیث کو تو کم لوگ بیان کرتے ہیں جب کہ اس پر اتفاق رائے  :شافعی

 "اس معاملے میں تو اجماع ہے۔"کثیر لوگوں کا ہے تو کیا آپ اس سے یہ اخذ کریں گے کہ 

فاق رائے ہے سوائے اس کے نہ تو میں اور نہ ہی کوئی اور عالم یہ کہے گا کہ اس معاملے میں ات :سائل

کہ آپ کسی عالم سے ملیں اور وہ اپنے سے پہلے لوگوں سے روایت کر کے اس بات کو آپ تک پہنچا 

ظہر کی نماز کی رکعتیں چار ہیں، یا شراب حرام ہے ( اجماع تو اس قسم کے امور میں ہے جیسا کہ)دے۔ 

اور مجھے اہل مدینہ کے " ات پر اجماع ہےاس ب"وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بہت سوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ 

بہت سے عالم ملے ہیں جو اس کے بالکل متضاد بات کہہ رہے ہوں۔ اس کے عالوہ دوسرے شہروں کے 

 اھل علم بھی کثرت سے ایسی باتوں سے اختالف کرتے ہیں جن پر اجماع کا دعوی کیا جاتا ہے۔

ہڈی نظر آنے والے زخم سے کم زخم میں "کہ  یہ بات تو پھر آپ کی اپنی اس رائے کے خالف ہے :شافعی

 "دیت کم از کم ایک تہائی ہو گی۔"اور " دیت نہیں ہے

میری رائے اس بنیاد پر ہے کہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ہڈی نظر آنے والے زخم سے  :سائل

 کم زخم میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔

میں ہڈی نظر آنے والے زخم سے کم میں کوئی فیصلہ ہی "، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ :شافعی

 " نہیں کروں گا کیونکہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔

یہ بات تو غلط ہے۔ اگر آپ نے کسی معاملے میں فیصلہ نہیں فرمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ  :سائل

 ہی نہ لیا جائے گا۔ ہرجانہکوئی  زخم آ جانے پر

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ہڈی نظر آنے والے زخم سے کم : وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے :شافعی

ادا کرنے سے منع بھی نہیں  ہرجانہکے معاملے میں اگر عاقلہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا ہے تو عاقلہ کو یہ 

ے والے زخم کے بارے میں فیصلہ فرمایا اور اس سے چھوٹے زخم فرمایا ہے۔ اگر آپ نے ہڈی نظر آن

کے بارے میں فیصلہ نہیں فرمایا تو اس سے یہ الزم نہیں آتا کہ عاقلہ کو ایسی صورت میں ذمہ دار 

چھوٹا زخم )ادا کرنے کے پابند ہیں تو  ہرجانہزیادہ ( بڑا زخم آنے سے)ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر وہ 

ادا کرنے کے پابند بھی کئے جا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کی اور ہماری رائے  رجانہہکم ( آنے سے

میں اتفاق ہو گیا جب آپ نے ہمارے استاد کی رائے پر اعتراض کیا۔ اگر آپ کے نزدیک یہ جائز ہے تو 

 ہمارے نزدیک بھی یہ جائز ہے۔

میں جس میں غلطی سے ایک صاحب کو ایک مقدمے )اگر نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے عاقلہ کو  

دیت کی پانچ فیصد رقم ادا کرنے کا حکم دیا تو ( ایسا زخم لگ گیا تھا جس سے ہڈی نظر آنے لگ پڑی تھی

یا تو پانچ فیصد ہو گا یا پھر پوری دیت کے برابر ہو گا اور ان کے  ہرجانہکیا یہ کہنا درست ہو گا کہ 

وہ ( عاقلہ کی بجائے)کی جا سکے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ادا نہ  ہرجانہدرمیان کوئی رقم بطور 
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نقصان پہنچانے واال ادا کرے گا۔ یہ بات تو کسی کے نزدیک بھی درست نہیں۔ نہ ہی یہ رائے رکھنا  ہرجانہ

درست ہے کہ ہر حال میں غلطی سے پہنچنے والے زخم پر جرمانے کی ادائیگی عاقلہ ہی کو کرنا ہے 

 درہم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک ہرجانہخواہ 

ہمارے بعض ساتھیوں کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک آزاد شخص غلطی سے کسی غالم کو ایسا نقصان  

اس  ہرجانہاس سے کم کوئی زخم آ جائے تو اس کا پہنچا دے جس سے اس کی جان چلی جائے یا پھر 

الم کا نقصان کرنے کی شخص کے مال میں سے لیا جائے گا نہ کہ عاقلہ کے مال سے کیونکہ عاقلہ غ

صورت میں ذمہ دار نہیں ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ غلطی یہاں آزاد شخص کی ہے اور رسول ہللا صلی 

ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے آزاد شخص کی غلطی سے کسی کے بھی مر جانے یا زخمی ہونے کی صورت میں 

ارے جانے یا زخمی ہو جانے کی اس کے عاقلہ پر عائد فرمایا تھا۔ اس وجہ سے غالم کے م ہرجانہ

 صورت میں بھی کفارہ عاقلہ ہی کو ادا کرنا ہو گا۔ 

آپ کی رائے اس معاملے میں ہم سے متفق ہے کہ اگر غالم کی غلطی سے کوئی ہالک یا زخمی ہو  

جائے تو اس کی ذمہ داری عاقلہ پر نہ ہو گی بلکہ وہ غالم خود ذمہ دار ہو گا نہ کہ اس کا مالک۔ اس 

 ملے میں آپ نے ہماری رائے کے مطابق نقطہ نظر رکھا اور سنت کی بنیاد پر ہماری دلیل کو قبول کیا۔معا

 یہ بات درست ہے۔ :سائل

اس  ہرجانہآپ کے اور ہمارے بعض ساتھیوں کی یہ رائے ہے کہ غالم کو پہنچنے والے زخم کا  :شافعی

اس کی دیت کے برابر ہو  ہرجانہے زخم کا کی قیمت کے برابر ہو گا جیسا کہ آزاد شخص کو پہنچنے وال

اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تو یہ نقصان اس کی قیمت کا نصف ہو گا۔ اگر ایسا زخم ( حادثے میں)گا۔ اگر 

لگ گیا جس سے ہڈی نظر آنے لگی تو اس کی قیمت کا پانچ فیصد ادا کیا جائے گا۔ آپ اس معاملے میں ہم 

وہ رقم ہو گی  ہرجانہیہ کہتے ہیں کہ غالم کو پہنچنے والے زخم کا اور سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں 

 اس کی قیمت کم ہوئی ہے۔( اس زخم کے نتیجے میں)جتنی 

پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک غالم کو آنے والے زخم کے بارے میں آپ کی  :سائل

 ت اخذ کر رہے ہیں؟رائے کی بنیاد کیا ہے۔ کیا کوئی خبر ہے یا آپ قیاس سے یہ با

 ہے جسے سعید بن مسیب رحمۃ ہللا علیہ سے روایت کیا گیا ہے۔ خبریہ  :شافعی

زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ غالم کی دیت کتنی ہو گی۔ امام شافعی کے نزدیک اس کا تعین آزاد انسان کی طرح کیا جائے : نوٹ

بر ہی ہو گی۔ اس معاملے میں امام شافعی علیہ گا جبکہ دوسرے عالم کے نزدیک غالم کی دیت، اس کی قیمت کے برا

 الرحمۃ کا نقطہ نظر انسانیت کے قریب ترین ہے کیونکہ وہ غالم کو بھی انسان کا درجہ دے رہے ہیں۔

 اسے بیان فرمائیے۔ :سائل

  :شافعی

غالم کو پہنچنے : "سفیان نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا

اسے میں نے متعدد مرتبہ ان سے سنا اور " ، اس کی قیمت سے متعین کیا جائے گا۔ہرجانہالے نقصان کا و

دیت سے متعین  ہرجانہجیسا کہ آزاد شخص کو پہنچنے والے نقصان کا "وہ بعض اوقات یہ بھی کہتے، 

کا تعین اسی  ابن شھاب کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ غالم کی قیمت" کیا جاتا ہے۔

 (یعنی مارکیٹ سے معلوم کیا جائے گا۔)طرح کیا جائے گا جیسا کہ دوسری چیزوں کا کیا جاتا ہے 

 میں نے آپ سے ایسی حدیث پوچھی تھی جس کی بنیاد پر آپ کی دلیل قائم ہو سکے۔ :سائل

ے میرے میں نے آپ کو یہ خبر سنا دی۔ سعید بن مسیب سے پہلے کے کسی شخص کی کوئی رائ :شافعی

 علم میں نہیں ہے۔ 

 ان کی رائے حجت تو نہیں ہے۔ :سائل

 ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ دلیلمیں نے یہ دعوی تو نہیں کیا کہ صرف یہی وہ  :شافعی
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 دلیل کیا ہے؟( دوسری)تو پھر آپ کی  :سائل

 یہ آزاد شخص کو پہنچنے والے نقصان کی بنیاد پر قیاس ہے۔ :شافعی

الم میں فرق تو کیا جائے گا کیونکہ آزاد شخص کی دیت کو مقرر کیا گیا ہے جبکہ غالم آزاد اور غ :سائل

کی دیت اس کی قیمت کے برابر ہے۔ اس کی قیمت کا تعین تو اسی طرح کیا جائے گا جیسا کہ اونٹ، 

 مویشیوں اور دوسری اشیاء کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ 

غالم کی قیمت میں عاقلہ ذمہ "ں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی رائے کے خالف ان لوگو :شافعی

 "دار نہ ہوں گے۔

 وہ کیسے؟ :سائل

آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ غالم کی قیمت ادا کرنے کی ذمہ داری "کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ  :شافعی

قیمت کی عاقلہ کی ہو گی جب کسی آزاد شخص نے اسے نقصان پہنچایا ہو۔ یہ معاملہ آپ کے نزدیک 

آپ اس  ہرجانہطرح ہے جبکہ دوسری طرف اگر کوئی شخص کسی کا اونٹ غلطی سے مار دے تو اس کا 

 "شخص کے ذمے قرار دیتے ہیں جس نے یہ غلطی کی ہو۔

 اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غالم انسان ہے جس کا قتل کرنا حرام ہے۔ :سائل

 کیا اونٹ کی جان لینا بھی حرام نہیں ہے؟ :شافعی

 ویسا حرام تو نہیں ہے جیسا کہ ایک صاحب ایمان کی جان لینا۔ :سائل

اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ غالم کی جان لینے کا معاملہ آزاد شخص کی جان لینے کے معاملے  :شافعی

 جیسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیا عاقلہ پر دیت کی ادائیگی کی ذمہ داری ہو گی۔

 جی ہاں۔ :سائل

ایک مومن غلطی سے قتل ہو جائے تو کیا ہللا تعالی نے دیت کی ادائیگی اور ایک غالم آزاد اگر  :شافعی

 کرنے کا حکم نہیں دیا ہے؟

 جی ہاں۔ :سائل

کیا آپ یہ نہین سمجھتے کہ ایک غالم کو غلطی سے قتل کرنے کی صورت میں بھی دوسرا غالم  :شافعی

 تا ہے اور اس غالم کی قیمت دیت کی طرح ہو گی۔آزاد کیا جائے گا جیسا کہ آزاد کے معاملے میں ہو

 جی ہاں۔ :سائل

اس )قتل کر دے تو ( جان بوجھ کر)کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آزاد شخص کسی غالم کو  :شافعی

 اس آزاد شخص کو بھی موت کی سزا دی جائے گی؟( کے قصاص میں

 بالکل۔ :سائل

قتل کر دے ( جان بوجھ کر)گر ایک غالم کسی دوسرے غالم کو کیا ہم دونوں یہ نہیں سمجھتے کہ ا :شافعی

 تو قاتل کو موت کی سزا دی جائے گی؟

 میری بھی یہی رائے ہے۔ :سائل

اس بات پر آپ کا اور میرا اتفاق رائے ہے کہ جرم کی صورت میں غالم اور آزاد دونوں کی سزا  :شافعی

ی دیت، اس کی قیمت کے برابر ہو گی۔ آپ نے برابر ہے۔ اونٹ کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اس ک

کس بنیاد پر یہ رائے اختیار کی ہے کہ غالم کو نقصان پہنچانے کا معاملہ اونٹ کو نقصان پہنچانے کی 

طرح ہے۔ آپ نے اس کی دیت، اس کی قیمت کے برابر قرار دے دی ہے اور یہ معاملہ آزاد شخص کی 

 دیت کے خالف کیا ہے۔ 
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تبار سے آزاد شخص سے مشابہ ہے اور ایک اعتبار سے اس سے مختلف ہے۔ کیا یہ ایک غالم پانچ اع 

زیادہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس پر قیاس کریں جس میں اور غالم میں پانچ مشترک پہلو پائے جاتے ہیں نہ 

کہ اس چیز پر قیاس کریں جس سے صرف ایک پہلو سے مشابہت ہو۔ آزاد اور غالم میں تو پانچ سے بھی 

ادہ اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک آزاد شخص کے لئے جو کام حرام کئے گئے ہیں وہی غالم زی

حدود، نماز، روزہ اور دیگر فرائض کا پابند کیا گیا ( آزاد شخص کی طرح ہی)کے لئے حرام ہیں۔ غالم کو 

 ہے جبکہ جانوروں پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ 

 ہی ہے کہ غالم کی دیت اس کی قیمت کے برابر ہو گی۔میری رائے پھر بھی ی :سائل

کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک خاتون کی دیت مرد کا نصف ہے۔ خاتون کو لگنے والے زخم کی  :شافعی

دیت مرد کی دیت کی طرح پوری کیوں نہیں ہے؟ اگر دیت کو اونٹوں کی شکل میں تین سال کے اندر ادا 

ی شکل اختیار نہیں کر جاتے؟ اگر ایسا ہی ہے تو آپ اونٹوں کو ادھار کرنا ہو تو کیا یہ اونٹ قرض ک

اس معاملے کو آپ دیت، مکاتبت، اور خاتون کے حق مہر پر قیاس بیچنے کو ممنوع کیوں قرار دیتے ہیں؟ 

اگر ان تمام صورتوں میں اونٹ بطور دیت یا حق مہر طے پائے ہوں اور ان کی ادائیگی )کیوں نہیں کرتے 

؟ ان تمام معامالت میں تو آپ اونٹوں کو بطور قرض رکھنا جائز قرار دیتے ہیں۔ اس (کیا گیا ہو کو موخر

معاملے میں آپ قیاس کے ساتھ ساتھ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی واضح حدیث کے خالف عمل کر 

ی ادائیگی بعد رہے ہیں۔ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ایک اونٹ ادھار خریدا اور اس کی قیمت ک

 میں فرمائی۔

 کو ناپسند کیا ہے۔( یعنی ادھار اونٹ بیچنے)ابن مسعود رضی ہللا عنہ نے اس تجارت ( عبدہللا)سیدنا  :سائل

 کیا نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے برابر کسی کی رائے بھی حجت ہے؟ :شافعی

 بت شدہ ہو۔نہیں، اگر یہ حدیث نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم سے ثا :سائل

یہ ایک ثابت شدہ حدیث ہے کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اونٹ کو ادھار خریدا اور اس کی  :شافعی

قیمت بعد میں ادا فرمائی۔ آپ کے اور ہمارے نزدیک اونٹوں کی ادائیگی کو دیت کے معاملے میں موخر 

 یہی سنت ہے۔کرنا ایک متفقہ امر ہے۔ 

 ث ہے جس پر آپ قیاس فرما رہے ہیں؟کیا کوئی ایسی حدی :سائل

 (یہ حدیث ہے۔) :شافعی

مالک نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطاء بن یسار سے، اور انہوں نے سیدنا ابو رافع رضی ہللا عنہ 

سے روایت کی کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ مانگے۔ وہ شخص اونٹ لے 

وٰالہ وسلم نے بعد میں مجھے حکم دیا کہ ان اونٹوں کی ادائیگی کر دوں۔ میں نے کر آیا۔ نبی صلی ہللا علیہ 

اسے جلد ادائیگی کر دو کیونکہ بہترین شخص "آپ نے فرمایا، " یہ تو بہت اچھے اونٹ ہیں۔"عرض کیا، 

 (احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مالک" )وہ ہے جو رقم کو ادا کرنے میں اچھا ہو۔

 کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس پر قیاس کرنا ممکن نہ ہو۔ :سائل

جب ہللا تعالی نے ایک واضح حکم دیا ہو اور اس کے بعد رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے  :شافعی

عمل نہ کرنے کی اجازت دے دی ہو۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ ( کسی مخصوص صورت میں)اس حکم پر 

اس رخصت پر تو عمل کیا جائے گا لیکن اس کے عالوہ اس رخصت میں مزید وٰالہ وسلم کی عطا کردہ 

کوئی اضافہ نہ کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر کسی اور چیز کو قیاس کیا جائے گا۔ یہی معاملہ رسول ہللا 

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے جاری کردہ کسی عام حکم کا ہے جس کے بعد آپ نے کسی مخصوص 

 م حکم میں کوئی تبدیلی فرما دی ہو۔صورتحال میں عا

 کوئی مثال دیجیے۔ :سائل

جو شخص نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا چاہے، ہللا تعالی نے اس پر وضو کو فرض کیا ہے۔ ارشاد  :شافعی

 :باری تعالی ہے
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ْعب  نْيِ ِإذ ا ُقْمُتْم ِإَل  الصَّالِة ف اْغِسُلوا ُوُجوه ُكْم و أ ْيِدي ُكْم ِإَل  اْلم ر اِفِق و      ۔اْمس ُحوا ِبُرُءوِسُكْم و أ ْرُجل ُكْم ِإَل  اْلك 

جب تم نماز کے لئے اٹھو تو منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک 

 (5:6 المائدہ)دھو لو۔ 

 صلی ہللا ہللا تعالی نے پاؤں کو دھونا بھی وضو کے دیگر اعضا کی طرح فرض قرار دیا ہے۔ رسول ہللا

علیہ وٰالہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا۔ اس رخصت پر قیاس کرتے ہوئے ہم عمامہ، برقع یا دستانوں پر 

مسح کرنے کا حکم جاری نہ کریں گے۔ اعضا وضو کو دھونا ایک فرض عمل ہے جس میں سے رخصت 

 ازت نہیں ہے۔صرف موزوں پر مسح کرنے کی عطا کی گئی ہے۔ ان کے عالوہ کسی اور مسح کی اج

 کیا یہ حدیث قرآن کے خالف نہیں ہے؟ :سائل

 رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی سنت کسی صورت میں بھی قرآن کے خالف نہیں ہو سکتی۔ :شافعی

 تو پھر آپ کی رائے میں اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ :سائل

کامل طہارت نا ضروری ہے جب دھوپانی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو اس صورت میں  :شافعی

 موزے نہ پہنے گئے ہوں۔( یعنی مکمل وضو کر کے)کی حالت میں 

 زبان کے قواعد کی رو سے یہ معنی اخذ کرنا درست ہو گا؟( عربی)کیا  :سائل

تو وہ بغیر )جی ہاں، یہ بالکل اسی طرح درست ہے جیسا کہ جس شخص کا پہلے سے ہی وضو ہو  :شافعی

کے لئے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب نیا وضو درکار نہیں ہے کیونکہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ  نماز( نیا وضو کئے

 :اسی طرح ہللا تعالی کا ارشاد ہےوسلم نے ایک ہی وضو سے دو نمازوں کی اجازت دی ہے۔ 

 ۔والل عزيز حكيم ۔هِ و السَّارُِ  و السَّارِق ُة ف اْقط ُعوا أ ْيِدي  ُهم ا ج ز اًء ِب ا ك س ب ا ن ك ااًل ِمْن اللَّ 

چور، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور ہللا کی طرف 

 (5:38 المائدہ)اور ہللا زبردست اور حکمت واال ہے۔  سے عبرت ناک سزا۔

بلکہ ربع )دیا ہے  سنت نے یہ وضاحت فرمائی کہ ہللا تعالی نے تمام چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں

بالکل اسی طرح رسول ہللا ( دینار سے کم کی چھوٹی موٹی چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا ہے۔

صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  کی سنت سے مسح کے ذریعے یہ واضح ہوا کہ پاؤں دھونا اس کے لئے 

 ضروری ہے جس نے مکمل طہارت کے ساتھ موزے نہ پہنے ہوں۔ 

 سنت میں اور مثالیں بھی ہیں؟ کیا :سائل

 (ان احادیث پر غور فرمائیے۔) :شافعی

نے کھجور کے بدلے کھجور کے تبادلے سے منع فرمایا سوائے اس وٰالہ وسلم   ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

کے کہ وہ برابر مقدار میں ہوں۔ جب آپ سے تازہ کھجور کے بدلے چھوہاروں کے تبادلے سے متعلق 

کہا گیا، " کیا کھجوریں سوکھ جانے کے بعد وزن میں کم ہو جاتی ہیں؟"و آپ نے پوچھا، سوال کیا گیا ت

 " پھر یہ منع ہے۔"۔ آپ نے فرمایا، "جی ہاں"

 سے بھی منع فرمایا( تازہ پھل کے بدلے خشک کئے گئے پھل کا تبادلہ)اس کے عالوہ آپ نے مزابنہ  

دلہ غیر متعین پیمائش والی چیز کے بدلے کیا جا رہا ہوتا اس میں ایک متعین پیمائش والی چیز کا تبا کیونکہ

یعنی کھجور )ہے۔ یہ سب مثالیں ایک قسم کی ہیں۔ اس کے عالوہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے عرایا 

ہم عرایا کو حضور کی عطا کردہ  کی اجازت دی۔( بیچنےچھوہاروں کے بدلے کی پھل سے لدی شاخ کو 

ز قرار دیتے ہیں، اگرچہ وہ تازہ کھجور کا چھوہاروں کے بدلے تبادلہ ہے اور اپنی رخصت کی بنیاد پر جائ

 نوعیت کے اعتبار سے مزابنہ ہی کی ایک شکل ہے۔

تبادلے کو حرام قرار دیتے ہیں، جو مزابنہ میں شامل ( مختلف مقدار میں)ہم ہر کھانے والے چیز کے  

اس حکم میں سے ہم عرایا کا استثنا کرتے ہوئے اس حالل ہو خواہ وہ ناپ کر بیچی جائے یا تول کر، لیکن 
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میں سے کوئی کسی کی ( یعنی مزابنہ کی ممانعت اور عرایا کی اجازت)قرار  دیتے ہیں۔ ان دونوں احادیث 

 تردید نہیں کرتی اور نہ ہی ہم اس پر قیاس کرتے ہیں۔

 ہے؟توجیہ اس کی کیا  :سائل

مزابنہ )وہ یہ ہے کہ آپ نے جب  یک جو ہمارے نزدیک بہتر ہےممکن ہیں۔ ا توجیہاتاس کی دو  :شافعی

یہ حکم عرایا کے عالوہ باقی تمام ( دراصل اس حکم میں عرایا شامل ہی نہ تھی بلکہ)منع فرمایا تو ( سے

منع فرمانے کے بعد عرایا کی ( مزابنہ سے)صورتوں کے لئے تھا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ آپ نے 

و بھی توجیہ ہو ہم پر اس کی اطاعت الزم ہے جس آپ نے حالل کیا اور اس اجازت دے دی۔ بہرحال ج

 سے بچنا ضروری ہے جسے آپ نے حرام فرمایا۔ 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے آزاد مسلمان کی دیت سو اونٹ مقرر فرمائی اگر اسے غلطی سے  

جان بوجھ )یگی عاقلہ کے ذمے ہو گی۔ قتل عمد قتل کیا گیا ہو۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس دیت کی ادائ

، قتل خطا سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس میں گناہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے قتل (کر قتل

اگر مقتول کے ورثا قاتل سے قصاص )عمد، قتل خطا کے مشابہ ہے کہ اس میں بھی دیت کی ادائیگی ہے 

 (معاف کر کے دیت قبول کر لیں۔

جس شخص پر بھی  ہرجانہل ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہر معاملے میں رسو 

الزم ہو، وہ اسے اپنے مال سے ادا کرے گا نہ کہ دوسروں کے مال سے۔ یہ معاملہ قتل خطا کا نہیں ہے۔ ہم 

عاقلہ سے وصول کریں گے۔ اس کے  ہرجانہرسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے فیصلے کے مطابق یہ 

قتل عمد کی صورت میں اگر دیت ادا کی جائے گی تو وہ قاتل کے مال میں سے ادا کی جائے گی۔ اس 

 معاملے میں ہم قتل عمد کو قتل خطا پر قیاس نہیں کریں گے۔ 

 عائد کیا جائے؟ ہرجانہاگر جرم جان بوجھ کر کیا جائے تو اس میں کیا  :سائل

 :ا ارشاد ہےہللا تعالی ک :شافعی

 ۔وآتوا النساء  ص ُدق اِتنَّ ِِنْلةً 

 (4:4 النساء)۔ خواتین کے مہر خوشدلی سے ادا کرو

 ۔و أ ِقيُموا الصَّالة  و آتُوا الزَّك اة  

 ( 2:43البقرۃ)نماز قائم کرو اور زکوۃ دو۔ 

 ۔فإن ُأْحِصرمت فما استيسر  من اَل ْدي

 (2:196 البقرہ)۔ ر ہو، کر ڈالواگر تم کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی بھی میس

 ۔والذين يُظاهرون من نسائهم، ُث يعودون ملا قالوا، فتحريُر ر ق  ب ٍة من قبل أن ي  ت م اًسا

جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں سے تشبیہ دے بیٹھیں، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی 

 (58:3 المجادلہ)۔ نے سے قبل ایک غالم آزاد کریںہو، تو ان پر الزم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا

ْديًا بالغ  الكعبِة، أو كفَّار    ٌة طعاُم وم ن ق  ت  ل ه منكم ُمت  ع مِّدًا ف ج ز اٌء ِمثُل ما قتل من الن َّع م َيُكُم به ذ و ا عْدٍل منكم ه 
، وم ن  ۔عاد فينتقُم الل منه، والل عزيز ذو انتقام مساكني، أو ع ْدُل ذلك صياماً ليذو   وبال  أمرِه، عفا الل عما س ل   

مار بیٹھے تو جو جانور اس نے مارا ہے، اسی کے ( حالت احرام میں جانور کو)اگر جان بوجھ کر کوئی 

ہم پلہ جانور اسے مویشیوں میں سے قربان کرنا ہو گا جس کا فیصلہ تم میں سے دو اچھے کردار والے 

اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر چند مسکینوں کو کھانا  ک پہنچائی جائے گی۔آدمی کریں گے اور یہ نذر کعبہ ت

کھالنا ہو گا یا اس کے بدلے چند روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزا چکھے۔ جو کچھ گزر 

چکا، ہللا نے اسے معاف کر دیا لیکن اگر اب کوئی اس حرکت کا اعادہ کرے گا تو ہللا اس سے بدلہ لے گا 

 (5:95 المائدہ) بہت زبردست بدلہ لینے واال ہے۔ اور ہللا
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فكفَّارتُه إطعاُم ع ش ر ِة مساكني  من أوسط ما ُتطعمون أهليكم، أو ِكسوِتم أو ُتريُر رقبة، فمن َل َيْد فصياُم ثالثِة 
 ۔أيام

اھل و کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھالیا جائے جو تم اپنے ( قسم توڑنے کا)

عیال کو کھالتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنائے جائیں یا پھر غالم آزاد کیا جائے۔ جو ایسا نہ کر سکے تو وہ 

 (5:89 المائدہ)۔ پھر تین دن کے روزے رکھے

نے ایک مقدمے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ دن کے وقت لوگوں کی ذمہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

مال کی حفاظت کریں۔ اگر یہ مال کوئی مویشی رات کے وقت خراب کر جائے تو داری ہے کہ وہ اپنے 

کیونکہ اسے جانور کو اچھی طرح باندھ کر رکھنا )اس کی ذمہ داری اس جانور کے مالک پر ہو گی 

 (مالک، احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، حاکم، ابن حبان، بیہقی( )چاہیے تھا۔

علوم ہوتا ہے اور اس میں مسلمانوں میں کوئی اختالف رائے موجود نہیں ہے کہ کتاب و سنت سے یہ م

کسی شخص پر جو بھی حق ہللا یا اس کے بندوں کے لئے واجب کیا گیا ہے وہ اسی کے مال میں سے لیا 

جائے گا۔ کوئی شخص دوسرے کے کئے گئے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ ایک 

ادا کرے سوائے اس مخصوص معاملے کے کہ جس میں  ہرجانہکرے اور دوسرا اس کا  شخص کوئی جرم

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سنت جاری فرمائی کہ قتل خطا یا غلطی سے کسی کو زخمی کر 

 (کی ادائیگی عاقلہ کے ذمے ہے۔ ہرجانہ)دینے کی صورت میں 

یا کسی اور قسم کے مال کو غلطی سے نقصان پہنچ  جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر مویشی 

اسی شخص کے مال سے وصول کیا جائے گا جس نے نقصان پہنچایا۔ ہم لوگ  ہرجانہجائے تو پھر یہ 

پر قیاس نہیں کریں گے اور اکثر حاالت کے حکم جو کہ معقول بھی ہے، اسے ( یعنی دیت)استثنائی حکم 

تحال میں جب ایک آزاد شخص کو آزاد شخص غلطی ہاں صرف اسی مخصوص صورنہ چھوڑیں گے۔ 

سے قتل کر دے یا کسی اور صورت میں غلطی سے قتل یا زخمی دیا جائے تو حدیث اور قیاس کی بنیاد پر 

 دیت کی ادائیگی عاقلہ کے ذمہ ہو گی۔

 غلطی سے آ جانے والے ایسی چوٹ" )غرہ"ایک مقدمے میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے  

، کی صورت میں پانچ اونٹ ادا کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ اس معاملے میں یہ (جس میں حمل ساقط ہو گیا ہو

بیان نہیں کیا گیا کہ آپ نے پوچھا ہو کہ حمل لڑکے کا تھا یا لڑکی کا۔ اس وجہ سے یہ طے پایا کہ اس 

گی کی حالت کو نہ پہنچا ہو معاملے میں لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے اگر یہ حمل ابھی زند

یعنی ) حمل اس صورت میں ساقط ہوا جب بچے میں جان پڑ گئی تھی ۔ اگر یہ(دن سے کم ہو 120یعنی )

تو پھر لڑکا ہونے کی صورت میں سو اونٹ اور لڑکی ہونے کی صورت ( دن سے زائد کا حمل تھا 120

 میں پچاس اونٹ کی دیت ادا کی جائے گی۔

 ہرجانہورت پر کسی اور معاملے کو قیاس نہیں کرنا چاہیے جس میں متعین حمل ضائع ہونے کی ص 

لوگوں میں اس معاملے میں کوئی اختالف نہیں ہے  عائد کیا گیا ہو اور مرد اور عورت میں فرق کیا گیا ہو۔

کہ اگر حمل اس وقت ساقط ہوا ہو جب بچے میں جان پڑ گئی ہو تو پھر پوری دیت ادا کی جائے گی جو کہ 

اس معاملے میں بھی ڑکے کی صورت میں سو اونٹ اور لڑکی کی صورت میں پچاس اونٹ ہو گی۔ ل

لوگوں کا کوئی اختالف نہیں ہے کہ اگر ایک شخص اپنی غلطی سے مرا ہو تو اس صورت میں کسی پر 

 حمل( جب حمل خاتون کی اپنی غلطی سے ساقط ہوا ہو تو)دیت ادا کرنا الزم نہیں ہے۔ ایسی صورت میں 

 ساقط ہو جانے پر بھی کوئی دیت نہیں ہے خواہ بچے میں جان پڑی ہو یا نہ ہو۔

چونکہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اپنے فیصلے میں جان پڑنے یا نہ پڑنے کے معاملے میں  

ول فرق کیا ہے، جو کہ پہلے نامعلوم تھا، تو دوسرے فیصلے بھی اسی بنیاد پر کئے جائیں گے کیونکہ رس

 ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے حکم کی اتباع ضروری ہے۔

 کیا آپ اس کی کوئی ممکنہ توجیہ سے واقف ہیں؟ :سائل

 ایک توجیہ سے میں واقف ہوں باقی ہللا بہتر جانتا ہے۔ :شافعی
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 وہ کیا ہے؟ :سائل

اور نہ ہی اسے اسے  اگر بچے میں جان نہ پڑی ہو تو نہ تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے :شافعی

میراث میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کا فیصلہ دراصل اس بنیاد پر تھا کہ 

اس کی ماں کو نقصان پہنچا ہے۔ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے اس معاملے میں جرمانے کا فیصلہ 

فیصلہ ہے جیسا آپ نے ہڈی نظر آنے والے زخم کے فرما دیا جس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ یہ ایسا ہی 

 جرمانے کی صورت میں فرمایا تھا۔ 

 کیا یہ ایک ہی وضاحت ہے؟ :سائل

ایک اور وضاحت یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضور صلی ہللا علیہ وٰالہ  :شافعی

اس وجہ سے یہ کہنا درست نہیں باپ کے حق میں فیصلہ دیا۔ ( ساقط ہو جانے والے بچے کے)وسلم نے 

( غلطی سے)کہ یہ فیصلہ باپ کے حق میں تھا۔ فیصلہ تو ماں کے حق میں دیا گیا تھا کیونکہ چوٹ تو 

اسے پڑی تھی۔ آپ نے اس بچے کو میراث میں حصہ دار بنانے سے متعلق بھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا 

 اس کی میراث تقسیم کی جا سکتی ہے۔اس وجہ سے وہ بچہ نہ تو وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی 

 یہ رائے درست ہے۔ :سائل

 ہللا بہتر جانتا ہے۔ :شافعی

 اگر یہ توجیہ درست نہ ہو تو پھر اور کیا توجیہ کی جا سکتی ہے؟ :سائل

 یہ ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں لوگوں پر الزم ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ :شافعی

رے میں اور کیا کہا گیا ہے کہ یہ کسی اور چیز کے بارے میں بھی معلومات فراہم اس حدیث کے با :سائل

 کرتی ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔

یہ سنت واضح حکم دیتی ہے جس کی پیروی کرنا ضروری ہے اور اسی کے حکم کی بنیاد پر  :شافعی

 مشابہ صورتحال میں قانونی فیصلے دیے جائیں گے۔

عالوہ کوئی اور مثال بیان کیجیے جو آپ کو یاد ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ کب قیاس کرنا  اس کے :سائل

 چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے؟

 (اس حدیث پر غور کیجیے۔) :شافعی

ایسی بھیڑ، اونٹنی یا گائے جس کا دودھ بیچنے سے )مصراۃ ایسی رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے 

کہ یہ زیادہ دودھ دینے والی  کو دھوکا دیا جا سکےجائے تاکہ خریدار  روک دیاں میں تھنوکچھ وقت پہلے 

اگر ( وہ فیصلہ یہ تھا کہ)کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس کا دودھ خریدنے والے نے دوہ لیا ہو۔ ( ہے

خریدنے واال چاہے تو اسے رکھ لے اور چاہے تو اسے واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک صاع 

دے دے۔ آپ نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ اس سے حاصل ہونے والے فوائد اس کے ہوں گے جس  کھجور

 (مالک)ذمہ داری ہے۔ ( رکھنے کے رسک کی)پر 

یہ ایک معقول بات ہے کہ اگر میں ایک غالم خریدوں اور اس کی خدمات کے ( اسی پر قیاس کرتے ہوئے)

جو خریدنے کے وقت پہلے مالک نے چھپا )نے آئیں ذریعے نفع کماؤں، پھر اگر اس کی کچھ خامیاں سام

تو پھر مجھے یہ حق حاصل ہو گا کہ میں وہ غالم واپس کر دوں لیکن اس دوران جو نفع میں کما ( لی ہوں

 :چکا ہوں وہ واپس نہ کیا جائے۔ اس کی دو وجوہات ہیں

کا اس نفع میں کوئی  اسایک تو یہ کہ اس دوران وہ بیچنے والے کی ملکیت میں نہ تھا اس وجہ سے  

حصہ نہ ہو گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس دوران میری ملکیت میں آ چکا تھا اور اس کی ذمہ داری 

پہلے مالک سے نکل کر میرے پاس آ چکی تھی۔ اگر وہ غالم اس دوران فوت ہو جاتا تو یہ میرا نقصان تھا۔ 

 دہ نفع میرا ہو گا۔اب اگر میں چاہوں تو اسے رکھ لوں اور اس دوران حاصل کر

( رکھنے کے رسک کی)حاصل ہونے والے فوائد اس کے ہوں گے جس پر  "اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے کہ  
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ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر ایک باغ خریدوں اور اس دوران اس کا پھل پیدا ہو جائے، یا " ذمہ داری ہے۔

کی طرح ہی ہو گا  آمدنیوہ غالم سے حاصل کردہ مویشی یا لونڈی خریدوں اور اس کے بچہ ہو جائے تو 

 کیونکہ وہ اس وقت پیدا ہوا جب وہ خریدنے والے کی ملکیت میں تھا نہ کہ بیچنے والے کی۔

ہم مصراۃ کے معاملے میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر رائے دیتے ہیں۔ ہم  

بھیڑ کے بارے میں کیا گیا جس کے تھنوں میں موجود دودھ کی اس پر قیاس نہیں کرتے۔ یہ سودا ایسی 

مقدار اور قیمت متعین نہ تھی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اونٹنی اور بھیڑ کے دودھ کی قیمت بھی مختلف 

ہوتی ہے کیونکہ ان کے دودھ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ چونکہ رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ 

تعین دودھ کی قیمت ایک صاع کھجور مقرر فرما دی اس وجہ سے ہم حضور کی اتباع وسلم نے اس غیر م

اس معاملے پر دوسرے )قبول کرتے ہیں۔ ( ایک استثنائی حکم کے طور پر)کرتے ہوئے اس بات کو 

معامالت کو قیاس نہیں کیا جائے گا اور دیگر معامالت میں وہی قانون ہو گا کہ بیچی جانے والی چیز سے 

 (ہونے والے فوائد خریدنے والے کے ہوں گے۔حاصل 

اگر کوئی شخص ایک مصراۃ بھیڑ خرید لے اور اس کا دودھ دوہ لے، اس کے بعد وہ فیصلہ کر لے کہ  

وہ اس بھیڑ کو رکھے گا۔ وہ ایک مہینے تک اس سے دودھ حاصل کرتا رہے پھر اسے اس بھیڑ کا کوئی 

ے اس سے چھپایا ہو تو اسے بھیڑ واپس کرنے کا حق اور عیب پتہ چلے جو بیچنے والے نے دھوکے س

کی طرح اس بھیڑ کا دودھ خریدنے والے کا ہو گا کیونکہ یہ  آمدنی( غالم سے حاصل کردہ)ہو گا۔ 

خریدنے والے کی ملکیت کے دوران ہی پیدا ہوا۔ ہاں وہ دودھ جو بیچتے وقت بھیڑ کے تھنوں میں اکٹھا 

ر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم  کے فیصلے کے مطابق دے تھا، اس کے بدلے وہ ایک صاع کھجو

 دے گا۔

بیچتے وقت تھنوں میں اکٹھے دودھ کے بارے میں ہماری رائے اس حدیث کی بنیاد پر ہے جبکہ اس  

آمدنی پر قیاس کی بنیاد ( غالم سے حاصل کردہ)کے بعد پیدا ہونے والے دودھ کے بارے میں ہماری رائے 

ں میں اکٹھے دودھ کا معاملہ، بعد والے دودھ سے مختلف ہے کیونکہ یہ دودھ اس وقت موجود تھنو پر ہے۔

تھا جب سودا ہو رہا تھا لیکن دوسرا دودھ بعد میں اس وقت پیدا ہوا جب جانور خریدنے والے کی ملکیت 

 میں تھا۔ اس پر تجارتی معاملے کا اطالق نہیں ہو سکتا۔

 ی بات کو دو طرح سے دیکھا جائے؟کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہ :سائل

 (تب ایسا کیا جائے گا۔)جب اس میں دو یا زیادہ مختلف وجوہات اکٹھی ہوں جی ہاں،  :شافعی

 کیا آپ اس کی کوئی اور مثال دیں گے؟ :سائل

اگر ایک خاتون کو اپنے خاوند کی وفات کی خبر پہنچے اور وہ یہ خبر سننے کے بعد عدت پوری  :شافعی

آ جائے تو دوسرے خاوند ( زندہ تھا جو درحقیقت)ی کر لے۔ اب اگر پہال خاوند ر دوسری شادکرے اور پھ

سے اس کی شادی کو بغیر طالق کے منسوخ قرار دیا جائے گا۔ حق مہر خاتون ہی کا ہو گا، اسے دوبارہ 

ا، ان دونوں دوران بچہ ہو گیا تو وہ اپنے باپ ہی کا ہو گ( دوسری شادی کے)عدت گزارنی ہو گی، اگر اس 

کو کوئی سزا نہ دی جائے گی اگرچہ ان میں علیحدگی کروا دی جائے گی اور وہ ایک دوسرے کے وارث 

 بھی نہ ہوں گے۔

شادی قانونی قرار پائے گی کیونکہ ( دوسری)اگر ظاہری معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو یہ  

بچہ اپنے باپ کا ہو گا، اور کسی کو سزا نہ ملے حق مہر خاتون کا ہے، اسے دوبارہ عدت گزارنی ہو گی، 

گی۔ اگر پوشیدہ معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا تو یہ شادی حرام اور غیر قانونی تھی۔ ان دونوں کا 

۔ یہ دونوں ایک (کہ پہال خاوند زندہ ہے)ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہ تھا اگر ان کے علم میں ہوتا 

رار نہ پائیں گے اور ان میں طالق کے ذریعے علیحدگی نہ کروائی جائے گی کیونکہ دوسرے کے وارث ق

 وہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔

ان )شادی کر بیٹھے۔ ( غلطی سے)اس کی اور مثالیں بھی ہیں جیسے اگر ایک خاتون دوران عدت ہی  
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 (کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا۔

نقطہ نظر درست معلوم نہیں ہوتا۔ خاتون کو کس بات کی سزا دی جائے گی کہ اسے یہاں امام شافعی علیہ الرحمۃ کا : نوٹ

دوبارہ پہلے خاوند کی طرف لوٹایا جائے۔ صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ اس معاملے میں خاتون کی مرضی معلوم کی جائے۔ 

سے طالق لے کر پہلے خاوند  اگر وہ پہلے خاوند کی طرف لوٹنا چاہے تو دوسرے خاوند کا ادا کردہ مہر واپس کر کے اس

سے دوبارہ شادی کر لے اور اگر دوسرے خاوند سے شادی برقرار رکھنا چاہے تو ایسا کر لے۔ پہلے خاوند کی گمشدگی 

 میں اس کا کوئی قصور نہ تھا جس کی سزا اسے دی جائے گی۔
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 اختالف رائے : 14باب 
عض امور میں اختالف رائے رکھتے ہیں۔ کیا ایسا میں دیکھتا ہوں کہ قدیم اور جدید اہل علم میں ب :سائل

 کرنا درست ہے؟

اختالف دو قسم کا ہے۔ ان میں سے ایک حرام ہے لیکن دوسرے  کے بارے میں میں یہ نہیں کہوں  :شافعی

 (کہ وہ حرام ہے۔)گا 

 اختالف کون سا ہے؟ ناجائز :سائل

کی  صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلمیں یا اپنے نبی جو بات بھی ہللا تعالی نے واضح دلیل سے اپنی کتاب م :شافعی

زبان سے واضح طور پر بیان فرما دی اس میں کسی بھی شخص کے لئے اختالف کرنا جائز نہیں ہے۔ 

مختلف توجیہات ممکن ہوں، اس میں ( کسی آیت یا حدیث کی)دوسری قسم کے معامالت وہ ہیں جس میں 

کرنے واال عالم ایک معنی کو اختیار کر لے اور دوسرا  قیاس کیا جا سکتا ہو اور ایک توجیہ یا قیاس

دوسرے معنی کو، تو اس کے بارے میں میں اتنا سخت موقف نہیں رکھتا جیسا کہ پہلے معاملے میں رکھتا 

 ہوں۔

 کیا کوئی ایسی دلیل ہے جو ان دونوں قسم کے اختالفات میں فرق کو واضح کرتی ہو؟ :سائل

 :ہوئے ہللا تعالی نے ارشاد فرمایاتفرقے کی برائی کرتے  :شافعی

 ۔وما ت  ف رَّ  الذين أوتوا الكتاب  إال من بعد ما جاءِتم البينةُ 

 (98:4 البینہ)۔ اہل کتاب نے اس کے بعد تفرقہ کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ گئی

 ۔وال تكونوا كالذين ت  ف رقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات

 (3:105 ٰال عمران)۔ وں نے روشن دالئل آنے کے بعد تفرقہ اور اختالف کیاان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہ

ہللا تعالی نے ایسے اختالف کی مذمت فرمائی جس کے بارے میں روشن اور واضح دالئل آ چکے ہوں۔ 

جہاں تک ان معامالت کا تعلق ہے جن میں اجتہاد کیا جائے گا تو اس کی مثالیں میں قبلے کے تعین اور 

 یرہ میں دے چکا ہوں۔ گواہی وغ

کوئی ایسی مثال بیان کیجیے جس میں ہمارے اسالف نے اختالف کیا ہو اور اس بارے میں ہللا کا  :سائل

ایسا حکم موجود ہو جس کی متعدد توجیہات ممکن ہوں۔ کیا ہمیں کوئی ایسی بات ملتی ہے جس کی بنیاد پر 

 ہم درست توجیہ تک پہنچ سکیں؟

ہت کم ہیں جن میں ہللا کی کتاب یا اس کے رسول صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کی ایسے معامالت ب :شافعی

سنت میں کوئی حکم بیان ہوا یا ان دونوں یا ان میں سی کسی ایک کے کسی حکم پر قیاس کیا گیا ہو اور 

 اس میں اسالف نے اختالف کیا ہو۔ 

 اختالف رائے کی مثال

 اس میں سے کچھ بیان فرمائیے۔ :سائل

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے :شافعی

 ۔واملطلَّقاُت ي  ت  ر بَّْصن  بأنفِسِهنَّ ثالثة  قُ ُرْوء

 (2:228 البقرہ)۔ تک روکے رکھیں دورانیےتین ( دوسری شادی سے)طالق یافتہ خواتین اپنے آپ کو 

 خاتون کی پاکیزگی کے)طہر سے مراد " قروء"سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا کا ارشاد ہے کہ یہاں لفظ 

۔ اس کے مثل رائے سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابن عمر اور دیگر صحابہ رضی ہللا عنہم سے ہے (دورانیے
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" قروء"ملتی ہے۔ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں 

دوسری شادی )قت تک کا مطلب خاتون کے حیض کے پیریڈ ہیں۔ اس طالق یافتہ خاتون کے لئے اس و

 ے پاک ہونے کے بعد غسل نہ کر لے۔جائز نہ ہو گا جب تک کہ وہ تیسرے حیض س( کرنا

 ان دونوں گروہوں نے کس کس بنیاد پر اپنی رائے پیش کی ہے؟ :سائل

۔ یہ دورانیے اس بات کی عالمت ہیں کہ جب تک یہ پورے نہ ہو "دورانیہ"کا مطلب ہے " قروء" :شافعی

 مراد لیتے" حیض کا دورانیہ"یافتہ خاتون دوسری شادی نہ کرے۔ جو لوگ اس دورانیے سے جائیں، طالق 

ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں کم سے کم اوقات کا ذکر ہوا ہے اور کم اوقات سے ہی وقت میں حدود 

ن سے کم ہوتا ہے اس وجہ سے زبا" پاکیزگی کے دورانیے"، "حیض کا دورانیہ"مقرر کی جا سکتی ہیں۔ 

کے نقطہ نظر سے یہ زیادہ مناسب ہے کہ اسے عدت کی مدت مقرر کرنے کے لئے استعمال کیا جائے۔ یہ 

 اسی طرح ہے کہ دو مہینوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لئے چاند نظر آنے کو حد مقرر کیا گیا ہے۔

وسلم نے غزوہ اوطاس کہ نبی صلی ہللا علیہ وٰالہ غالباً انہوں نے یہ رائے اس بنیاد پر اختیار کی ہے  

میں حاصل کردہ ایک لونڈی کے بارے میں حکم دیا کہ اس سے اس وقت تک ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے 

یعنی یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ )نہ ہو جائے " استبراء"جائیں جب تک ایک مرتبہ حیض آنے سے اس کا 

یں فرق کیا گیا ہے۔ آزاد خاتون کا استبراء تین آزاد اور لونڈی کے بارے میں استبراء م( حاملہ تو نہیں ہے۔

مکمل حیض کے دورانیوں سے ہوتا ہے جب وہ پاک ہو جائے اور لونڈی کا استبراء ایک ہی مکمل حیض 

 سے پاکیزگی کے بعد ہوتا ہے۔

یہ تو ایک نقطہ نظر ہوا۔ آپ نے کس بنیاد پر دوسرا نقطہ نظر اختیار کیا ہے جب کہ آیت میں دونوں  :سائل

 معانی کا احتمال موجود ہے؟

ہللا تعالی نے نئے چاند کو مہینوں کی نشاندھی کے لئے بنایا ہے اور وقت کا شمار رویت ھالل  :شافعی

سے کیا جاتا ہے۔ ھالل دن اور رات کے عالوہ ایک عالمت ہے۔ یہ تیس دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور 

وٹے ایام کے مجموعے ہی ہوتے ہیں اور اس کے انتیس دن کے بعد بھی۔ بیس تیس دن کے اعداد تو چھ

وقت کا نام ہے تو پھر یہ دن اور رات کے کسی مجموعے " قروء"عالوہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اگر 

کا نام ہو گا۔ عدت کی طرح حیض کے مدت کا تعین بھی دن اور رات ہی سے کیا جائے گا۔ وقت کسی 

یہ حد عالقے میں داخل ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ وقت کا ایک  حدود کی طرح ہوتا ہے۔ کبھی( عالقے کی)

 خاص مطلب بھی ہے۔

 وہ کیا ہے؟ :سائل

ہے اور اگر ظاہر نہ ہو " حیض"اگر خون رحم سے باہر نکل آئے اور ظاہر ہو جائے تو اس کا نام  :شافعی

الفاظ کا تعلق خون کو دونوں " قروء"اور " طہر"ہے۔ " طہر"اور رحم کے اندر ہی رہ جائے تو اس کا نام 

" قروء"سے اگر وقت مراد لیا جائے تو عربی زبان میں اسے " طہر"روکنے سے ہے نہ کہ بہنے سے۔ 

 کہنا زیادہ مناسب ہو گا کیونکہ اس کا تعلق خون کو روکنے سے ہے۔ 

ی جب سیدنا ابن عمر رضی ہللا عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طالق دے دی تو رسول ہللا صل

ہللا علیہ وٰالہ وسلم نے سیدنا عمر رضی ہللا عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ خاتون سے 

پاک ہو ( حیض سے)پھر اس حالت میں طالق دیں جب وہ ( اگر طالق دینی ہی ہے تو)رجوع کر لیں اور 

رسول ہللا صلی ہللا علیہ  ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے گئے ہوں۔( پاک ہونے کے بعد)جائیں اور ان سے 

" کا حکم دیا ہے۔ (سے شروع کرنے)ہللا نے طالق  یہ عدت کا وقت ہے جسے: " وٰالہ وسلم نے فرمایا

 (مالک)

ِِتنَّ  إذا طلَّقُتُم النساء  فطلِّقوهنَّ "ہللا تعالی کے اس ارشاد کہ  َِ جب تم خواتین کو طالق دو تو انہیں عدت "یعنی  "لِِعدَّ

نے یہ واضح فرما دیا کہ عدت طہر  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلیہاں رسول ہللا  "لئے طالق دو۔کے ( شروع کرنے)

اس سے یہ معلوم کا ذکر فرمایا ہے۔ " تین قروء"سے شروع ہو گی نہ کہ حالت حیض سے۔ ہللا تعالی نے 

 ہوا کہ خاتون کو تین طہر تک انتظار کرنا چاہیے۔ 
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یض شروع نہ ہو تو اس خاتون کے لئے اس وقت دوسری شادی کی اگر تیسرا طہر لمبا ہو جائے اور ح 

اپنی عمر یا بیماری کے )اجازت نہیں ہے جب تک کہ حیض آ نہ جائے۔ اگر وہ خاتون حیض کے آنے سے 

مایوس ہو جائے یا اسے اس کا اندیشہ بھی ہو تو پھر وہ مہینوں کے ذریعے اپنی عدت کا شمار ( باعث

کے غسل کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ غسل تو تین کے عالوہ  کرے۔ اس معاملے میں خاتون

ایک چوتھی چیز ہے۔ جو شخص خاتون کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دینے کے لئے غسل کو 

ضروری قرار دیتا ہے، اسے پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر وہ ایک سال یا اس سے بھی زیادہ بغیر غسل 

 ئے شادی کرنا جائز نہ ہو گی۔کے بیٹھی رہے تو اس کے ل

کتاب ہللا کے زیادہ قریب ہے اور زبان بھی " قروء سے مراد طہر ہے"ان دونوں اقوال میں سے یہ کہ  

 اسی معنی میں واضح ہے۔ بہرحال ہللا ہی بہتر جاننے واال ہے۔

حمل نہ  یعنی)نے کنیز کے بارے میں ایک حیض کے ذریعے استبراء  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی  

کا حکم دیا۔ اگر وہ کنیز حالت طہر میں تھی، پھر اس حیض آ گیا تو حیض کے مکمل ( ہونے کا یقین کرنے

ہونے کے بعد اس کے نئے طہر کے شروع ہونے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ حاملہ نہیں تھی۔ خون 

وری ہے کیونکہ وہی طہر کا صرف نظر آ جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ حیض کے پورا ہونے کا انتظار ضر

 حمل کے بغیر سمجھا جائے گا جس سے پہلے ایک حیض مکمل ہو چکا ہو۔

خاتون کو عدت دو وجہ سے پوری کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ یقین کرنا ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے  

اور دوسری وجہ اس کے عالوہ ہے۔ جب خاتون نے دو حیض، دو طہر اور اس کے بعد تیسرا طہر بھی 

زار لیا تو پھر وہ استبراء کے عمل سے دو بار گزر چکی۔ استبراء کے عالوہ دوسری وجہ ہللا کے حکم گ

 (کیونکہ اس نے تین قروء تک رکنے کا حکم دیا ہے۔)کی پابندی بھی ہے 

 تین حیض یا تین طہر تک رکنے کا یہ حکم دینے کی حکمت یہ ہے کہ طالق یافتہ خاتون اور اس کے شوہر کو اس: نوٹ

اسالم دوران دوبارہ اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا جائے۔ دین اسالم میں خاندانی نظام کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ 

علیحدہ ہونے والے جوڑے کو یہ موقع فراہم کرنا چاہتا ہے کہ وہ تین ماہ تک اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد 

 ندان کو زیادہ سے زیادہ تحفظ حاصل ہو تاکہ بچوں پر برا اثر نہ پڑے۔علیحدگی اختیار کریں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ خا

 بیوہ خاتون کی عدت کی مثال

 کیا آپ اس کے عالوہ کوئی اور ایسی مثال دیں گے جس میں علماء کا اختالف ہو۔ :سائل

واضح  جی ہاں، بلکہ یہ شاید اس سے بھی زیادہ واضح مثال ہو گی۔ ہم ایسی ہی بعض مثالوں میں :شافعی

کر چکے ہیں کہ جن میں روایتوں میں اختالف پایا گیا ہے۔ اس میں انشاء ہللا آپ کو اپنے سوالوں کا جواب 

  :اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ ہللا تعالی کا ارشاد ہےبھی مل جائے گا اور 

 ۔واملطلقاُت ي  ت  ر بَّْصن بأنفسهن ثالثة  قروء

 (2:228 البقرہ)تک روکے رکھیں۔ " قروء"تین ( شادی سےدوسری )طالق یافتہ خواتین اپنے آپ کو 

 والالئي ي ِئْسن من احمليض من نسائكم إن ارت بُتم، فِعدَِّتُنَّ ثالثُة أشهٍر، والالئي َل َِيْضن ، وأوالُت األَحاِل أجُلُهنَّ أن
 ۔يضْعن  َحل هن

میں تمہیں اگر کوئی  تمہاری خواتین میں سے جو حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہیں، ان کے معاملے

شک ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور یہی حکم ان خواتین کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ حاملہ 

 (65:4 الطالق) خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔

 ۔والذين يُ ت  و فَّون منكم، وي ذ رون أزواجاً ي  ت  ر بَّصن بأنفسهن أربعة  أشهر وع شراً 

دوسری )میں سے جو فوت ہو جائیں اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو تم 

 ( 2:234البقرہ)۔ چار ماہ دس دن تک روکے رکھیں( شادی سے
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کے بعض صحابہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہللا تعالی نے ایسی طالق یافتہ  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا 

ہوں، کی عدت وہ وقت مقرر فرمایا ہے جب وہ بچے کو جنم دے لیں۔ بیوہ خاتون کی خواتین جو کہ حاملہ 

عدت چار ماہ دس دن ہے۔ اگر ایک بیوہ خاتون حاملہ بھی ہو اور اس کے ہاں جلد ہی بچے کی والدت ہو 

ایک بچے )جائے تب بھی اس کی عدت چار ماہ دس دن ہی ہو گی۔ اس خاتون کے لئے دو عدتیں ہوں گی 

۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی والدت سے عدت کے پورے ہو (دت اور دوسرا چار ماہ دس دنکی وال

 جانے کا حکم قرآن میں طالق کی صورت میں آیا ہے۔

ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بچے کی والدت سے اس کا حمل ختم ہو گیا اور چار ماہ دس دن کی عدت ہللا  

وری ہے کہ وہ چار ماہ دس دن سے پہلے دوسرا نکاح نہ کے حکم کے تحت ہے۔ بیوہ خاتون کے لئے ضر

کرے۔ ایسا دو وجوہات کی بنیاد پر ہے اور ان دونوں وجوہات کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ 

اور ایک کے حق کو دوسرے کے  دو شوہر ہوں( یکے بعد دیگرے)کے اسی طرح ہے کہ اگر ایک خاتون 

۔ اگر اس خاتون نے ایک مرد سے شادی کی اور ازدواجی تعلقات قائم کر ذریعے ختم نہ کیا جا سکتا ہو

کی عدت پوری ( سے طالق یا بیوگی)لیے تو پھر اسے دوسرے سے شادی کرنے سے پہلے، پہلے شوہر 

 کرنا ضروری ہو گی۔

ملہ کے صحابہ کے دوسرے گروہ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر ایک حا وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلرسول ہللا  

اور )بیوہ خاتون کے ہاں بچے کی والدت ہو گئی تو اب اس کے لئے فوراً دوسری شادی کرنا جائز ہے 

دفن بھی نہ کی گئی ہو۔ آیت کے اگرچہ پہلے خاوند کی میت ابھی ( چار ماہ دس دن گزارنا ضروری نہیں

ہ معقول ہے کہ بچے دونوں معنی ممکن ہیں لیکن یہ دوسرا نقطہ نظر جو کہ ظاہری معنی میں ہے، زیاد

کی سنت سے بھی اسی  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلکی والدت کے ساتھ ہی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول ہللا 

بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ بیوہ خاتون کی عدت بھی طالق یافتہ خاتون کی عدت کی طرح بچے کی 

 والدت پر ختم ہو جاتی ہے۔

بن عبدہللا سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ سیدہ سفیان نے زہری سے، انہوں نے عبیدہللا 

سبیعۃ االسلمیۃ رضی ہللا عنہا نے اپنے خاوند کی وفات کے چند دن بعد بچے کو جنم دیا۔ ان کے ہاں ابو 

تم ابھی سے شادی کے لئے تیار ہو گئیں۔ تمہاری عدت تو چار "السنابل بن بعکک آئے تو وہ کہنے لگے، 

سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا،  وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلسبیعۃ نے رسول ہللا " ۔ماہ دس دن ہے

ایسا نہیں ہے جیسا ابوالسنابل نے کہا۔ تمہارے لئے جائز ہے "یا یہ فرمایا، " ابو السنابل نے غلط بات کہی"

 (بخاری، مسلم، ابو داؤد" )کہ تم دوسری شادی کر لو۔

ان کے ہاں بیوہ خاتون کا دوسری شادی کرنا کوئی برائی نہ اشرت کی سادگی کا علم ہوتا ہے۔ اس حدیث سے عرب مع: نوٹ

تھی بلکہ عدت کی مدت ختم ہونے کے فوری بعد ان کے لئے کئی کئی رشتے تیار ہوا کرتے تھے۔ برصغیر کے مخصوص 

ا ہے۔ یہ طرز عمل اسالم کی تعلیمات کلچر کے باعث یہاں مسلمانوں کے ہاں بھی بیوہ خاتون کی شادی کو برا سمجھا جات

 کے بالکل خالف ہے۔

جب سنت سے کوئی بات پتہ چل جائے تو پھر سنت کے خالف کسی کے قول کو بطور دلیل قبول  :سائل

نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ایسے اختالف کی مثال دیجیے جس میں سنت سے کوئی بات پتہ نہ چلتی ہو لیکن 

 استدالل یا پھر قیاس موجود ہو۔ قرآن کے واضح الفاظ یا اس سے

 ایالء کی مثال

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے :شافعی

، فإن الل َسيع عليم  ۔للذين يُ ْؤلون من نسائهم ت  ر بُُّص أربعة أشهر، فإن فاءوا، فإن الل غفور رحيم، وإن ع ز ُموا الطال  

، ان کے لئے چار (ایالء کر لیں) جو لوگ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں

ماہ کی مہلت ہے۔ اگر وہ واپس آ جائیں تو ہللا بخشنے واال اور مہربان ہے۔ اگر انہوں نے طالق ہی کا ارادہ 

 (227-2:226البقرہ ) کر رکھا ہے تو بے شک ہللا سننے جاننے واال ہے۔ 

یا ہے کہ اگر چاہ ماہ گزر جائیں تو اس کے اکثر صحابہ سے یہ روایت کیا گ وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلنبی 
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، یہ کہا جائے (ازدواجی تعلقات نہ رکھنے کی قسم کھائی ہےیعنی )کیا ہے " ایالء"شخص سے جس نے 

گا کہ وہ بیوی کو یا تو رکھنے کا فیصلہ کرے یا پھر اسے طالق دے دے۔ بعض دوسرے صحابہ سے یہ 

ت ہے کہ وہ شخص طالق دینا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں مروی ہے کہ چار ماہ کا گزرنا ہی اس بات کا ثبو

 ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بات نہیں ملتی۔ وٰالہ وسلم ہیہللا عل یصلہمیں رسول ہللا 

اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بالوجہ اپنی بیوی کو لٹکائے نہ رکھے۔ اگر کوئی ایسی بیہودہ قسم کھا بیٹھے : نوٹ

آیت کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی  و بیوی کو آزاد کرے اور یا پھر قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔تو پھر یا ت

 قسم کھانا بہرحال ایک گناہ کا فعل ہے۔

 ان دونوں میں سے آپ نے کس نقطہ نظر کو اختیار کیا ہے؟ :سائل

۔ اگر خاتون اپنے حقوق کا مطالبہ کرے میری رائے یہ ہے کہ قسم کھانے سے طالق الزم نہیں آتی :شافعی

تو ہم چار ماہ تک تو علیحدگی نہیں کروائیں گے۔ جب چار ماہ گزر جائیں گے تو اس سے کہا جائے گا، یا 

 تو طالق دو یا پھر واپس آؤ۔ اس کا ازدواجی تعلقات قائم کر لینا واپسی کا ثبوت ہو گا۔

 ا ہے؟اس رائے کو آپ نے کس بنیاد پر اختیار کی :سائل

 مجھے یہ کتاب ہللا اور عقل کے زیادہ قریب لگی ہے۔ :شافعی

 کتاب ہللا سے اس بارے میں کوئی بات ملتی ہے؟ :سائل

جو لوگ اپنی بیویوں سے  "یعنی " هم ت  ر بُُّص أربعة  اشهرللذين يُؤلون من نسائ"ہللا تعالی نے یہ فرمایا کہ  :شافعی

۔ آیت کے ظاہری مفہوم میں یہ بات "ھیں، ان کے لئے چار ماہ کی مہلت ہےازدواجی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹ

ہللا نے چار ماہ انتظار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے لئے چار ماہ تک تو ( خاتون کو)ملتی ہے کہ جس 

 انتظار کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ 

دیا ہے، وہ اس طرح سے ہو جیسا  یہ ممکن ہے کہ ہللا تعالی نے چار مہینے میں لوٹ آنے کا جو حکم 

" میں آپ کو چار ماہ کی مہلت دے رہا ہوں، اس میں یہ عمارت تعمیر کر دیجیے۔"کہ آپ کسی کو کہیں، 

کوئی شخص بھی یہ بات اس وقت نہیں سمجھ سکتا کہ بات کس سے کی گئی ہے جب تک وہ اس کالم کے 

 سیاق و سباق سے واقف نہ ہو۔ 

تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ شخص اس وقت تک " پ کو چار ماہ کی مہلت ہےآ"اگر یہ کہا جائے کہ  

دعوی نہیں کر سکتا جب تک چار ماہ پورے نہ ہو جائیں اور عمارت کی تعمیر مکمل نہ ہوئی ہو۔ اس وقت 

تک اس بلڈر کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نے عمارت کی تعمیر بروقت مکمل نہیں کی جب تک چار ماہ 

تب کہا ( اور اس نے تعمیر مکمل نہ کی ہو گی)ت پوری نہ ہو جائے۔ جب مدت پوری ہو جائے گی کی مد

پراگریس )جائے گا کہ تم نے کام پورا نہیں کیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ چار ماہ مکمل ہونے سے پہلے 

 نہ ہو گی۔کی تعمیر مکمل  عمارتیہ معلوم ہو جائے کہ چار ماہ کی مدت پوری ہونے پر بھی ( دیکھنے پر

اس میں چار ( عمارت کی طرح نہیں ہے۔)رجوع کر لینے کا معاملہ ( قسم کھانے کے بعد خاتون سے) 

ماہ گزرنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کیونکہ ازدواجی تعلقات تو بہت ہی کم وقت میں قائم کئے جا 

حدہ ہو جائے اور چار ماہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے علی

اسی طرح گزار دے۔ اس کے بعد بھی وہ علیحدہ رہے تو وہ ہللا کے نزدیک جواب دہ ہو گا۔ اب اس پر الزم 

 ہے کہ وہ یا تو واپس لوٹے اور یا پھر اسے طالق دے دے۔

اگر اس آیت کے آخری حصے میں ایسی کوئی بات نہ پائی جائے جس کی بنیاد پر دوسرا نقطہ نظر  

کرنا ضروری ہو تو پھر اپنے ( یعنی چار ماہ علیحدہ رہنے سے طالق خود بخود واقع ہو جائے گی)ختیار ا

ظاہری مفہوم پر ہم پہلے نقطہ نظر ہی کو ترجیح دیں گے۔ قرآن کے معنی کو اپنے ظاہری مفہوم ہی پر لیا 

معنی کی بجائے مجازی  جائے گا۔ ہاں اگر سنت یا اجماع سے کوئی دلیل مل جائے تو پھر اس کے ظاہری

 معنی کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔
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 کیا آیت کے سیاق و سباق میں بھی کوئی ایسی بات ہے جو آپ کی وضاحت کی توثیق کرتی ہو؟ :سائل

، "ایالء کرنے والے کے لئے چار ماہ کی مہلت ہے"ہللا عزوجل نے یہ بیان کرنے کے بعد کہ  :شافعی

، فإن الل َسيع عليمفإن فاءوا، فإن "فرمایا کہ  اگر وہ واپس آ جائیں تو ہللا بخشنے  "یعنی " الل غفور رحيم، وإن ع ز ُموا الطال  

اس نے ان " واال اور مہربان ہے۔ اگر انہوں نے طالق ہی کا ارادہ کر رکھا ہے تو بے شک ہللا سننے جاننے واال ہے۔

دیا ہے۔ یہ دونوں چار ماہ کے بعد واقع  دونوں صورتوں کے احکام کو بغیر کسی فاصلے کے بیان فرما

ہوں گے۔ اب یا تو اس شخص کو بیوی سے رجوع کرنا ہو گا یا طالق دینی ہو گی۔ یہ اختیار ایک ہی وقت 

میں استعمال کیا جا سکے گا۔ ان میں سے کوئی بات ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں کا 

وہ شخص جس کے پاس دوسرے کی کوئی چیز )ہی ہے جیسا اگر ذکر اکٹھے ہی ہوا ہے۔ یہ معاملہ ایسا 

قرض ادا کر کے اپنی گروی چیز واپس لے لو یا پھر میں اسے بیچنے لگا "کہے، ( گروی رکھی ہوئی ہے

تو پھر یہ ایک ہی وقت میں ہوتا " یہ کر لو یا یہ کر لو"جب بھی دو کاموں میں اختیار ہوتا ہے کہ " ہوں۔

 ہے۔

تا تو ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ نہ ہوتا۔ پھر یہ کہا جاتا کہ ایالء کرنے واال چار ماہ کے اگر ایسا نہ ہو 

عرصے میں بیوی سے رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر وہ طالق کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر یہ چار ماہ کے 

بہت کم  بعد ہی ہو گا۔ اس صورت میں ایک آپشن کے لئے تو کھال وقت ہوتا جبکہ دوسری آپشن کے لئے

 ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ ( ایسا نہیں ہوا بلکہ)وقت ہوتا۔ 

 ہی کہیں گے؟" رجوع کرنا"اگر وہ چار ماہ سے پہلے ہی بیوی سے رجوع کر لے تو کیا اسے  :سائل

( ایک مخصوص مدت میں)آپ پر یہ قرض "یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں، جی ہاں۔  :شافعی

اب اگر " کرنا الزم ہے۔ اگر آپ نے اسے وقت سے پہلے ادا کر دیا تو آپ اس سے بری ہو جائیں گے۔ادا 

 آپ وقت پورا ہونے سے پہلے ہی اسے ادا کر دیتے ہیں تو یہ جلدی کر کے آپ ایک اچھا کام کریں گے۔

کا فیصلہ  شخص ہر روز رجوع کرنے( ایالء کرنے واال)کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ اگر  

 کرے لیکن چار ماہ تک ازدواجی تعلقات قائم نہ کرے تو وہ ایک غلط کام کر رہا ہے۔

اگر وہ شخص ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے قابل ہے، تو جب تک وہ ایسا نہیں کرے گا، ارادے  :سائل

 کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔

خاتون سے رجوع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا اگر وہ شخص ازدواجی تعلقات تو قائم کر لے لیکن اس  :شافعی

ہو تو کیا وہ اس ذمہ داری سے بری ہو جائے گا کہ چار ماہ کی مدت میں طالق دے۔ ازدواجی تعلقات کی 

 (کہ اس کے ذریعے وہ شخص اپنی بیوی سے رجوع کرے۔)اہمیت تو یہی ہے 

 جی ہاں۔ :سائل

سے رجوع نہیں کرے گا اور وہ ہر روز یہ قسم اگر ایک شخص یہ ارادہ کر لے کہ وہ اپنی بیوی  :شافعی

کھائے کہ وہ رجوع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد چار ماہ پورے ہونے سے چند لمحے قبل وہ ازدواجی 

دل )تعلقات قائم کر لے تو کیا وہ ایالء کے قانون کے تحت طالق دینے کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔ 

ئم کرنے سے کیا وہ طالق دینے کی ذمہ داری سے بری ہو سکتا ازدواجی تعلقات قا( میں کھوٹ کے ساتھ

 ہے؟

 جی ہاں۔ :سائل

اگر اس کا ارادہ بیوی سے رجوع کا نہیں ہے، اور وہ ازدواجی تعلقات واپس لینے کی نیت سے  :شافعی

نہیں بلکہ محض لطف اندوز ہونے کے لئے قائم کر رہا ہے تو کیا آپ کی اور ہماری رائے میں وہ ایالء 

 ے قانون کے تحت طالق دینے کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا؟ک

یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا۔ ازدواجی تعلقات خواہ کسی بھی ارادے سے قائم کیے جائیں اس  :سائل

 ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔( ایالء کے قانون کے تحت طالق دینے کی)کے تحت وہ 
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صلہ کرے تو پھر چار ماہ گزرنے پر کس طرح یہ الزم آتا ہے کہ وہ اگر وہ روزانہ رجوع کا فی :شافعی

طالق بھی دے جب کہ نہ تو اس نے اس کا ارادہ کیا اور نہ ہی اس پر بات کی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 

 یہ رائے کسی کی عقل میں بھی آ سکتی ہے؟

 یہ رائے عقل کے خالف کیسے ہے؟ :سائل

یا یہ کہے " خدا کی قسم میں کبھی تمہارے قریب نہ آؤں گا۔"سے کہے، اگر ایک شخص اپنی بیوی  :شافعی

 تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟" تمہیں چار مہینے کے لئے طالق ہے۔"

 اگر میں کہوں کہ ہاں؟ :سائل

 اگر اس نے چار ماہ سے قبل ازدواجی تعلقات قائم کر لیے تو؟ :شافعی

یا چار ماہ کے لئے طالق دے دینا ( تعلقات قائم نہ کرنے کی قسم کھاناازدواجی )یہ تو نہیں ہو سکتا۔  :سائل

 ایک جیسی بات تو نہیں ہے۔

ایک ایالء کرنے والے شخص کا قسم کھانا طالق نہیں ہے۔ یہ محض ایک قسم ہے جو مدت  :شافعی

ہ وہ گزرنے کے بعد طالق میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیا کسی بھی عقل مند شخص کے لئے یہ درست ہے ک

 کسی آیت یا حدیث کے بغیر اپنی طرف سے کوئی بات کہے؟

 یہ دلیل تو آپ کے نقطہ نظر کے بھی خالف ہے۔ :سائل

 وہ کیسے؟ :شافعی

آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر چار ماہ کی مدت ختم ہو جائے تو اب ایالء کرنے والے شخص کے  :سائل

ایسا نہیں کرتا تو اسے طالق دینے پر مجبور کیا  لئے الزم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے۔ اگر وہ

 جائے گا۔

ایالء کی قسم کھا لینے سے طالق واقع نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک ایسی قسم ہے جس کے بارے میں ہللا  :شافعی

نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے حکم یہ دیا ہے کہ اب ( لٹکا کر)نے وقت مقرر کر دیا ہے تاکہ خاوند بیوی کو 

وع کرے یا پھر طالق دے۔ اس حکم کی مدت قسم کھانے کے وقت سے چار ماہ مقرر کر دی یا تو وہ رج

اس کے بعد اس شخص کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ دو میں ایک راستے کا اختیار کر لے۔ یا تو گئی ہے۔ 

اگر وہ ان دونوں سے انکار کرے تو حکمران اسے مجبور خاتون سے رجوع کرے یا پھر اسے طالق دے۔ 

رے گا کہ وہ اس کی طالق کو جاری کر دے جس کے بعد اس کے لئے ازدواجی تعلقات قائم رکھنا ک

 ممنوع قرار پائے۔

 کی مثالمیں باقی بچ جانے والے مال وراثت 

اختالف رائے موجود ہے۔ سیدنا زید بن ثابت ( صحابہ کرام میں)وراثت کے معاملے میں بھی  :شافعی

قرآن )فکر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر وارث کو وہ حصہ دیا جائے گا جو رضی ہللا عنہ اور ان کے مکتب 

اس کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ حصے ادا کرنے کے بعد ترکے میں سے کچھ باقی بچ جاتا ( میں

یعنی کوئی ایسا شخص جس )ہیں اور نہ ہی والء ( یعنی ددھیالی رشتے دار)ہے اور میت کا نہ تو عصبہ 

تو پھر جو کچھ باقی بچا ہے وہ مسلمانوں کے ( کا وراثت میں حصہ دار بننے کا معاہدہ تھا کے ساتھ اس

 (اور عام مسلمانوں کی فالح و بہبود پر خرچ ہو گا۔)بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا 

دوسرے مکتب فکر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وراثت میں جو کچھ باقی بچے وہ اس کے ذوی االرحام  

میں تقسیم کیا جائے گا۔ مثالً اگر ایک شخص فوت ہوا اور اس کی ایک ہی بہن ( ونی رشتہ داروںیعنی خ)

جو کہ )اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا۔ باقی آدھا حصہ ( قرآن کے قانون وراثت کے تحت)باقی تھی تو 

وہی خون کی کیونکہ )بچ گیا ہے بھی اسی بہن کو دے دیا جائے گا ( قرآن کا مقرر کردہ حصہ ادا کر کے

 (رشتہ دار باقی ہے۔
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اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص فوت ہوا اور اس کے ترکے کی کل مالیت ایک الکھ روپے ہے۔ اس : نوٹ

روپے ہو گا  12,500یعنی  1/8کے وارثوں میں صرف اس کی بیوی اور دو بیٹیاں ہیں۔ اس صورت میں بیوی کا حصہ 

روپے بچے گی  20,833روپے ادا کیے جائیں گے۔ ترکے میں اب بھی باقی رقم  66,667یعنی  2/3جبکہ دونوں بیٹیوں کو 

 جس کے بارے میں اختالف رائے کو امام شافعی علیہ الرحمۃ بیان کر رہے ہیں۔

 آپ باقی بچ جانے والی رقم کو بھی وارثوں میں تقسیم کیوں نہیں کر دیتے؟ :سائل

 ے اخذ کرتے ہوئے۔ہللا کی کتاب س :شافعی

 جو آپ نے فرمایا، وہ ہللا کی کتاب میں کہاں ہے؟ :سائل

 :ہللا تعالی کا ارشاد ہے :شافعی

 ۔إِن امرٌؤ هلك ليس له ولٌد وله أخٌت فلها نصُ  ما ترك، وهو يرِثها إن َل يكن َلا ولدٌ 

اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی اوالد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لئے ترکے کا 

 (4:176النساء ) نصف ہے۔ اور اگر بہن بے اوالد فوت ہو جائے تو بھائی اس کا وارث ہو گا۔

 ۔وإن كانوا أخوًة رجاالً ونساًء، فللذَّكر مثُل حظِّ األنثيني

 النساء)۔ کئی بہن بھائی ہوں تو مرد کا حصہ خواتین کے حصے سے دوگنا ہو گا( اس میت کے)اگر 

4:176) 

رمایا کہ اگر میت کی صرف ایک بہن زندہ ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا اور اگر ہللا تعالی نے بیان ف

پھر ترکہ اس )صرف ایک بھائی ہو تو اسے پورا ترکہ ملے گا۔ اگر بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں تو 

کے تناسب میں  2:1یعنی )ہر بہن کا حصہ ہر بھائی کے حصے کا نصف ہو ( طرح تقسیم کیا جائے گا کہ

 (رکہ تقسیم ہو گا۔ت

ہللا تعالی کا حکم یہ ہے کہ بہن خواہ اکیلی ہو یا اس کے ساتھ بھائی بھی وراثت میں شریک ہو، دونوں  

صورتوں میں بہن کا حصہ بھائی کے برابر نہیں ہے۔ وہ میراث میں نصف کی حصہ دار ہو گی۔ اب آپ 

ن ہو۔ اسے قانون وراثت کے تحت کی رائے کے مطابق اگر ایک شخص مر جائے اور اس کی ایک ہی بہ

نصف حصہ ملے گا۔ اس کے عالوہ اسے باقی بچ جانے واال نصف بھی مل جائے گا۔ آپ نے اسے پورا 

 ترکہ دے دیا جبکہ ہللا تعالی نے تو اس کا حصہ اکیلے یا بھائیوں سے مل کر نصف مقرر کیا تھا۔ 

و اسے باقی بچ جانے واال ترکہ مل رہا اسے یہ نصف حصہ بطور میراث نہیں مل رہا۔ یہ نصف ت :سائل

 ہے۔

اسالم کے قانون وراثت میں خواتین کو مردوں کی نسبت نصف حصہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اور ان کے بچوں : نوٹ

کی کفالت کی پوری ذمہ داری مردوں پر ہے۔ اس کے عالوہ انہیں شادی کے وقت حق مہر ادا کیا جاتا ہے۔ مرد جو کچھ 

ں، اسے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ان کی ذمہ داری ہے لیکن اگر خواتین کچھ کماتی ہوں تو ان پر ایسی کوئی کماتے ہی

 ذمہ داری عائد نہیں کی گئی کہ وہ اپنے مال کو خاوند پر خرچ کریں۔

ن یہ باقی بچ جانے واال ترکہ دینے کا کیا مطلب ہے۔ کیا یہ آپ اپنی ذاتی صوابدید سے استحسا :شافعی

کرتے ہوئے، جسے مناسب سمجھ رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ اس طرح تو آپ ترکہ کسی شخص کے پڑوسی 

 یا دور کے رشتے دار کو بھی دے سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟

کی ذاتی صوابدید کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہم اسے خونی رشتہ دار ہونے کے ( یا جج)یہ حکمران  :سائل

 ہے ہیں۔ باعث دے ر

 اگر میں یہ کہوں کہ یہ وراثت کا حصہ ہے؟ :شافعی

 اگر میں کہوں کہ ہاں تو؟ :سائل
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 پھر آپ  اسے وراثت میں وہ حصہ دے رہے ہیں جو ہللا تعالی نے مقرر نہیں فرمایا۔ :شافعی

 میں ہللا تعالی کے اس حکم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ :سائل

 ۔َل ببعض ِف كتاب اللوأُولوا األرحام بعُضهم أو 

 (8:75 االنفال)۔ نسبت فوقیت رکھتے ہیں دوسروں کیرشتہ دار  خون کےہللا کے قانون میں 

اس وقت نازل ہوئی جب لوگ " خون کے رشتہ دار دوسروں کی نسبت فوقیت رکھتے ہیں"یہ آیت کہ  :شافعی

فراد معاہدہ کر لیتے کہ جب ان دو اکہ )وراثت میں سے حصہ باہمی معاہدے کی بنیاد پر لیا کرتے تھے 

اس کے بعد وراثت اسالم اور ( میں سے کوئی ایک مرے گا تو دوسرا اس کی وراثت کا حق دار ہو گا۔

ہجرت کے رشتے کی بنیاد پر تقسیم ہونے لگی۔ ایک مہاجر کے مرنے کے بعد اس کا وارث دوسرا مہاجر 

اس کے  نے ہجرت نہ کی ہوتی تھی۔ہ پاتا جس ہوتا اور وہ اپنے اس رشتے دار کی وراثت میں سے حصہ ن

 بعد یہ آیت نازل ہوئی جس کے بعد وراثت کو خونی رشتے کی بنیاد پر تقسیم کیا جانے لگا۔

 اس کی کیا دلیل ہے؟ :سائل

وسروں ہللا کے قانون میں خون کے رشتہ دار د "یعنی " ۔وأُولوا األرحام بعُضهم أوَل ببعض ِف كتاب الل "یہ آیت کہ  :شافعی

فرض کئے گئے ہیں۔ کیا آپ ( قرآن میں)ان احکام کے بارے میں ہے جو کہ " کی نسبت فوقیت رکھتے ہیں۔

نہیں دیکھتے کہ خونی رشتے داروں میں سے بعض کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہے اور بعض کو نہیں دیا 

۔ اگر آپ خونی رشتے کی کا حصہ زیادہ ہوتا ہےیا بیوی گیا۔ اکثر خونی رشتے داروں کی بجائے خاوند 

بنیاد پر ہی وراثت تقسیم کریں گے تو پھر بیٹی کا حصہ بیٹے کے برابر ہونا چاہیے کیونکہ وہ دونوں خونی 

اس صورت میں تمام خونی رشتے داروں کو خاوند یا بیوی سے زیادہ حصہ دینا رشتے میں برابر ہیں۔ 

 ہے۔ چاہیے کیونکہ ان کا تو میت سے کوئی خونی رشتہ نہیں 

کی بہن اگر آیت کا معنی آپ کی رائے کے مطابق اور ہماری رائے سے مختلف لیا جائے تو پھر میت  

اور آزاد کردہ غالموں کو حصہ ملے گا۔ آدھا حصہ بہن کو اور آدھا آزاد کردہ غالموں کو جبکہ وہ نہ تو 

ہ مقرر بھی نہیں کیا گیا خونی رشتے دار ہیں اور نہ ہی ان کے لئے ہللا کے قانون میں کوئی واضح حص

 ہے۔

 کی مثال وراثتموجودگی میں بہن بھائیوں کی دادا کی 

دادا کی وراثت کے بارے میں بھی اختالف ہے۔ سیدنا زید بن ثابت، عمر، عثمان، علی اور ابن  :شافعی

۔ مسعود رضی ہللا عنہم سے روایت کیا گیا ہے کہ دادا کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا

عبدہللا بن عتبہ رضی ہللا عنہم کا نقطہ نظر یہ ہے  سیدنا ابوبکر صدیق، ابن عباس، عائشہ، ابن زبیر، اور

 کہ دادا باپ کی طرح ہے اور اس کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ نہ ملے گا۔

ھا اور عام طور پر لوگ طویل یہ مسئلہ موجودہ دور میں عجیب سا لگتا ہے۔ اس دور میں چونکہ جلدی شادی کا رواج ت: نوٹ

عمر پاتے تھے، اس وجہ سے یہ عین ممکن تھا کہ ایک شخص فوت ہو جائے، اس کا باپ بھی فوت ہو چکا ہو لیکن اس کا 

دادا ابھی زندہ ہو۔ اگر میت کا باپ زندہ ہو تو اس کے بہن بھائیوں کو اس کا وارث نہیں بنایا جاتا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ باپ تو 

 و چکا ہو لیکن دادا زندہ ہو تو کیا اس دادا کی وجہ سے بھی بہن بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے گا؟فوت ہ

آپ کس بنیاد پر اس رائے کو اختیار کرتے ہیں کہ دادا کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ ملے  :سائل

 گا۔ کیا یہ ہللا کی کتاب یا سنت سے کسی دلیل کی بنیاد پر ہے؟

 کتاب ہللا یا سنت میں اس سے متعلق کوئی واضح بات تو میرے علم میں نہیں ہے۔ :افعیش

اس معاملے میں روایات میں بھی اختالف ہے اور قیاس کے ذریعے دالئل بھی اس مکتب فکر کی  :سائل

 طرف سے پیش کئے جاتے ہیں جو دادا کو بمنزلہ باپ قرار دے کر بہن بھائیوں کو وارث نہیں بناتے۔

 ان کے دالئل کیا ہیں؟ :افعیش
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کا لفظ استعمال کرنا الزم ہے۔ اس میں اتفاق رائے ہے کہ اس کی بنیاد پر اخیافی " باپ"دادا کے لئے  :سائل

بہن بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ آپ کا اس پر بھی اتفاق رائے ہے ( صرف ماں کی طرف سے)

و سکتا۔ یہ وہ تمام معامالت ہیں جن کا اطالق باپ پر سے کم نہیں ہ (1/6) کہ ان کا حصہ چھٹے حصے

 بھی ہوتا ہے۔

حقیقی، عالتی اور اخیافی۔ حقیقی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو ایک باپ اور ایک ماں کی : بہن بھائیوں کی تین اقسام ہیں: نوٹ

جبکہ اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں عالتی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو ایک باپ اور کئی ماؤں کی اوالد ہوں اوالد سے ہوں۔ 

جو ایک ماں اور کئی باپوں کی اوالد ہوں۔ چونکہ عرب معاشرت میں مرد بھی ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے اور خواتین 

بھی اپنے خاوند کی وفات یا اس سے علیحدگی کی صورت میں مزید شادیاں کیا کرتی تھیں، اس وجہ سے ان تینوں قسم کے 

 عام طور پر پائے جاتے تھے۔بہن بھائی 

 کر دینے سے وہ وارث نہیں بن جاتا۔ے لفظ کا استعمال تو ٹھیک ہے لیکن ایسا ک" باپ" :شافعی

 وہ کیسے؟ :سائل

ہی کہا جائے گا اور یہ لفظ اس کے آباواجداد میں سیدنا آدم " باپ"اگر پردادا زندہ ہو تو اسے بھی  :شافعی

کیا جا سکتا ہے۔ پردادا کو باپ کہتے ہوئے بھی وارث نہیں بنایا جاتا۔ اگر  علیہ الصلوۃ والسالم تک استعمال

قاتل ہو تو اس صورت میں بھی اسے وراثت میں حصہ نہیں ملتا ( میت کا)وہ غالم ہو، کافر ہو یا پھر 

کی وجہ سے ہی وراثت میں حصہ " باپ"کا اطالق اس پر پھر بھی ہوتا ہے۔ اگر لفظ " باپ"اگرچہ لفظ 

 تو پھر اسے ان تمام حالتوں میں حصہ ملنا چاہیے۔ملتا 

کو وراثت میں شریک نہیں کرتے اور ایسا ہم ( صرف ماں کی طرف سے بہن بھائیوں)ہم بھی اخیافی  

کی بنیاد پر۔ اخیافی بہن بھائیوں کو تو پوتیوں کی " باپ"حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں نہ کہ محض لفظ 

 جاتا۔موجودگی میں بھی حصہ نہیں دیا 

سے کم نہیں  1/6سے کم نہیں ہے تو پھر دادی کا حصہ بھی  (1/6)دادا کا حصہ اگر چھٹے حصے  

ہم یہ سب عقلی بنیادوں پر کر رہے ہیں۔ اگر دادا کی وراثت کا حکم، باپ کی وراثت کے حکم کی ہے۔ 

رح قرار دیا گیا تو طرح ہو تو پھر ایسا ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک صورت میں دادا کو باپ کی ط

پھر ہر صورت میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پوتیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جن کے ہوتے ہوئے اخیافی بہن 

 سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ 1/6بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ دادی کا حکم بھی یہی ہے جس کے حصے کو 

کہ دادا کی ( وہ نقطہ نظر یہ ہے)تے ہیں؟ آپ کس دلیل کی بنیاد پر ہمارے نقطہ نظر کو رد کر :سائل

 موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ نہ ملے گا۔

 آپ کی رائے بعید از قیاس ہے۔ :شافعی

 ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معقول قیاس ہے۔ :سائل

 سےآپ کیا سمجھتے ہیں کہ دادا اور بھائی دونوں میت کے ڈائرکٹ رشتہ دار ہیں یا کسی واسطے  :شافعی

 ؟رشتے دار ہیں

 کیا مطلب؟ :سائل

میں میت "اور بھائی کہتا ہے، " میں میت کے باپ کا باپ ہوں۔"کیا ایسا نہیں ہے کہ دادا کہتا ہے،  :شافعی

 "کے باپ کا بیٹا ہوں۔

 جی ہاں۔ :سائل

 کیا یہ دونوں باپ کے ذریعے سے رشتے دار نہیں ہوتے؟ :شافعی

 جی ہاں۔ :سائل

ر جائے اور اس کے وارث اس کے بیٹے اور باپ ہوں تو ان میں وراثت کیسے اگر ایک شخص م :شافعی
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 تقسیم ہو گی۔

 ۔1/6اور باپ کا حصہ  5/6بیٹوں کا حصہ  :سائل

اب ذرا اصل مسئلے کی )آپ کی اپنی رائے کے مطابق بیٹے کا حصہ باپ کی نسبت زیادہ ہوگا۔  :شافعی

اور باپ کی نسبت )ہے  'باپ'ور دادا، میت کے باپ کا ہے ا 'بیٹا'جب بھائی میت کے باپ کا ( طرف آئیے۔

تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دادا کی موجودگی میں بھائی کو حصہ نہ ملے ( بیٹے کا حق زیادہ ہے

یعنی میت کے دادا اور )اگر ان دونوں ۔ ('باپ'ہے اور دادا میت کے باپ کا ' بیٹا'جو کہ میت کے باپ کا ) گا

یک کی وجہ سے دوسرے کو حصے سے محروم رکھا جاتا تو پھر زیادہ مناسب یہ تھا کہ میں سے ا( بھائی

کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ یا پھر یہ ' باپ'کا حصہ ' بیٹے'بھائی کی وجہ سے دادا کو حصہ نہ ملے کیونکہ 

 ۔1/6حصہ دیا جائے اور دادا کو  5/6کیا جائے کہ بھائی کو 

 یار نہیں کر رہے؟تو پھر آپ یہ رائے کیوں اخت :سائل

وراثت کے مسائل میں تمام تر اختالفات کے باوجود تمام فقہاء کا اس پر اتفاق رائے ہے کہ اگر دادا  :شافعی

اور بھائی دونوں وارث ہوں تو پھر دونوں کا حصہ یا تو برابر ہو گا یا دادا کا حصہ زیادہ ہو گا۔ میری 

قیاس نہیں کرتا کیونکہ ان کے تمام ( الگ سے)میں رائے بھی ان سے مختلف نہیں ہے۔ اس معاملے میں 

 نقطہ ہائے نظر کی بنیاد بھی قیاس ہی ہے۔

میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بھائیوں کو دادا کے ساتھ حصہ ملے گا۔ اس کے دالئل میں قیاس کے ذریعے  

نے اختیار کی۔ بیان کر چکا ہوں۔ یہی مختلف شہروں کے قدیم یا جدید قانونی ماہرین کی رائے ہے جو میں 

بھائیوں کا وراثت میں حصہ دار ہونا کتاب ہللا سے ثابت سے جبکہ دادا کا کتاب ہللا میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ 

 بھائیوں کی وراثت، دادا کی وراثت کی نسبت سنت میں بھی زیادہ ثابت شدہ ہے۔

 نقطہ ہائے نظرمختلف صحابہ کرام کے 

ے بعد اجماع اور قیاس کے بارے میں تو آپ کا نقطہ نظر سن میں نے کتاب ہللا اور سنت رسول ک :سائل

لیا، اب یہ فرمائیے کہ اگر رسول ہللا صلی ہللا علیہ وٰالہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقطہ ہائے نظر میں 

 کوئی اختالف پایا جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟

یا اجماع کے زیادہ قریب ہے یا قیاس  ہم اس نقطہ نظر کو اختیار کریں گے جو کتاب ہللا، یا سنت، :شافعی

 کی بنیاد پر جو زیادہ صحیح ہے۔

ذخیرہ )اگر ایک صحابی کا نقطہ نظر موجود ہو اور اس کے حق میں یا اس کے خالف کوئی بات  :سائل

محفوظ نہ کی گئی ہو تو پھر کیا آپ کتاب، سنت یا اجماع کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی ( روایات میں

 قرار دیں گے؟" خبر"کن اسباب کی بنیاد پر آپ اسے  ؟ش کریں گےدلیل تال

ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب اور ثابت شدہ سنت میں کوئی حکم نہ مل رہا ہو۔ اس صورت میں اہل علم  :شافعی

بسا اوقات ایک صحابی کی ایک بات کو قبول کر لیتے ہیں لیکن دوسری کو ترک کر دیتے ہیں۔ بعض 

 ت کے بارے میں بھی ان کی آراء میں اختالف ہوتا ہے۔اوقات اس ایک با

 آپ ان کی کس رائے کو قبول کرتے ہیں؟ :سائل

میں ایک صحابی کی رائے کو اس صورت میں قبول کروں گا جب اس بارے میں کتاب و سنت  :شافعی

م نہ ملے۔ میں یا اجماع میں یا کسی اور دلیل میں جو اس معاملے میں کوئی فیصلہ دے رہی ہو، کوئی حک

اگر صحابی کی رائے قیاس کے ساتھ پائی جائے تب بھی میں اسے قبول کروں گا۔ ایسے معامالت بہت کم 

ہیں جن میں صرف ایک ہی صحابی کا قول ملے۔ اس معاملے میں کوئی اور عالم مجھ سے مختلف رائے 

 نہیں رکھتا۔
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 کا مقام اجماع اور قیاس

کی بنیاد پر فیصلے دیے۔ اس کے عالوہ آپ نے اجماع اور پھر کتاب و سنت ( بحیثیت جج)آپ نے  :سائل

قیاس کی بنیاد پر بھی فیصلے دیے۔ آپ نے کس بنیاد پر ان دونوں کو کتاب و سنت کے برابر ال کھڑا کیا 

 ہے؟

کی بنیاد پر فیصلے ( یعنی اجماع و قیاس)اگرچہ میں نے کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ ان دونوں  :شافعی

 بنیاد مختلف ہے۔( اجماع و قیاس سے نتائج اخذ کرنے کی)کن سنائے ہیں لی

 کیا یہ درست ہے کہ آپ مختلف بنیادوں پر ایک ہی فیصلہ دے دیں؟ :سائل

جی ہاں، ہم کتاب اور ایسی سنت جس پر سب کا اتفاق رائے ہے اور جس میں کوئی اختالف نہیں،  :شافعی

و ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظاہری اور پوشیدہ کی بنیاد پر فیصلے سناتے ہیں۔ اس کے بارے میں ت

معلومات کی بنیاد پر عین حق بات کے مطابق فیصلہ دیا۔ ہم اس سنت کی بنیاد پر بھی فیصلہ دیتے ہیں جو 

انفرادی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے اور جس پر لوگوں کا اتفاق رائے نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم صرف 

ت کی بنیاد پر ہی فیصلہ دیتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ حدیث کی روایت معلوما( طور پر میسر)ظاہری 

 میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔

ہم اجماع اور پھر قیاس کی بنیاد پر بھی فیصلے دیتے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ کمزور ذریعہ ہے۔  

موجود ہو تو ( حکم کا)کوئی آیت یا حدیث ( کسی معاملے میں)یہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے کیونکہ اگر 

پھر قیاس کرنا درست نہیں۔یہ اسی طرح ہے کہ تیمم حالت سفر میں پانی نہ ملنے کی صورت میں کیا جاتا 

ہے جو اسی صورت میں ہے جب پانی نہ ہو۔ اگر پانی مل جائے تو تیمم کا حکم باقی نہ رہے گا۔ بالکل اسی 

ہی قیاس کیا جائے گا۔ میں نے قیاس اور  طرح قیاس سنت کے بعد حجت ہے۔ اگر سنت موجود نہ ہو تب

 دوسری چیزوں کے بارے میں اپنے دالئل پہلے ہی بیان کر دیے ہیں۔ 

 کیا آپ کوئی مثال دیں گے؟ :سائل

ایک شخص کے خالف کوئی فیصلہ اپنی معلومات یا اس شخص کے ( عدالت میں)جی ہاں۔ میں  :شافعی

ی کیا گیا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ اگر میرے پاس معلومات اقرار کی بنیاد پر دیتا ہوں کہ اس پر جو دعو

نہیں ہیں یا پھر وہ شخص اقرار نہیں کرتا تو فیصلہ دو گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ وہ 

دونوں غلطی بھی کر سکتے ہیں یا غلط فہمی میں بھی مبتال ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے میری ذاتی 

 اقرار گواہوں کی نسبت زیادہ مضبوط ذریعہ ہے۔ معلومات یا اس شخص کا 

میں ایک گواہ اور حلف کی بنیاد پر بھی فیصلہ دیتا ہوں جو کہ دو گواہوں سے بھی کمزور بنیاد ہے۔  

میں ایک شخص کے خالف اس وقت فیصلہ دوں گا جب وہ قسم کھانے سے انکار کرے اور دوسرا فریق 

اہ اور حلف سے بھی کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قسم کھا کر دعوی کرے۔ یہ بنیاد ایک گو

شخص محض اپنی شہرت خراب ہونے کے خوف سے بھی قسم نہ کھا رہا ہو یا پھر وہ معاملہ ہی اتنا غیر 

اہم ہو کہ اس میں قسم کھانے کو وہ مناسب نہ سمجھتا ہو اور دوسرا فریق جو قسم کھا رہا ہے وہ ایک 

 فاسق و فاجر شخص ہو جس کے لئے قسم کھانا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ ناقابل اعتماد، اللچی اور 
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